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Grozījums Nr. 83
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
galvenokārt iegūst, kaujot dzīvniekus 
cilvēku uzturam, kā arī mirušu dzīvnieku 
likvidēšanas un slimību kontroles 
pasākumu veikšanas procesā. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti neatkarīgi no to 
iegūšanas veida var apdraudēt dzīvnieku un 
cilvēku veselību un vidi. Šis risks atbilstoši 
jākontrolē, novirzot šādus produktus 
drošiem likvidēšanas līdzekļiem vai 
izlietojot tos dažādiem nolūkiem ar 
noteikumu, ka tiek piemēroti stingri 
nosacījumi, kas samazina ar tiem saistītos 
draudus veselībai.

(2) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
galvenokārt iegūst, kaujot dzīvniekus 
cilvēku uzturam, ražojot tādus dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktus kā piena 
produktus, kā arī mirušu dzīvnieku 
likvidēšanas un slimību kontroles 
pasākumu veikšanas procesā. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti neatkarīgi no to 
iegūšanas veida var apdraudēt dzīvnieku un 
cilvēku veselību un vidi. Šis risks atbilstoši 
jākontrolē, novirzot šādus produktus 
drošiem likvidēšanas līdzekļiem vai 
izlietojot tos dažādiem nolūkiem ar 
noteikumu, ka tiek piemēroti stingri 
nosacījumi, kas samazina ar tiem saistītos 
draudus veselībai.

Or. nl

Grozījums Nr. 84
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula 
(EK) Nr. 1923/2006, ar kuru izdarīti 
grozījumi Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar 
ko nosaka dažu transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju profilakses, kontroles un 
apkarošanas noteikumus, noteiktos 
apstākļos padara juridiski iespējamu to, 
ka atkal tiek atļauts izmantot gaļas un 
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kaulu miltus barībā, kas paredzēta 
dzīvniekiem, kas nav atgremotāji. Ir 
skaidri noteikts, ka atkāpes no spēkā 
esošā gaļas un kaulu miltu izmantošanas 
aizlieguma ir atkarīgas no tā, vai ir 
pieejamas pārbaudes, ar kurām var 
noteikt dzīvnieku olbaltumvielu izcelsmi 
no dažādām dzīvnieku sugām. Tāpēc 
Eiropas Komisija dara visu iespējamo, lai 
dzīvnieku olbaltumvielu izcelsmes 
noteikšanas pārbaudes atkarībā no sugām 
padarītu pieejamas iespējami drīz, lai 
gaļas un kaulu miltus varētu izmantot kā 
vērtīgu olbaltumvielu avotu to dzīvnieku 
barībā, kas nav atgremotāji, tajā pašā 
laikā nepieļaujot kanibālismu.

Or. nl

Grozījums Nr. 85
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Agrāk ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumu izmantošana dzīvnieku 
barībā daudzos gadījumos izraisīja 
dzīvnieku infekcijas slimību 
uzliesmojumus. Turklāt, ja dzīvnieku 
barības sastāvā ir atļauts iekļaut 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus, nav iespējams garantēt, ka 
noteiktu sugu dzīvnieku izcelsmes 
materiāli nenonāks to pašu sugu 
dzīvnieku barībā.

Or. nl
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Grozījums Nr. 86
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, lai novērstu risku, ko rada 
savvaļas dzīvnieki, šo dzīvnieku liemeņiem 
vai to liemeņu daļām, par ko ir aizdomas 
par inficēšanos ar lipīgu slimību, jāpiemēro 
minētajā regulā paredzētie noteikumi.
Tomēr tas nenozīmē, ka obligāti jāsavāc un 
jālikvidē tādu savvaļas dzīvnieku līķi, kuri 
ir miruši vai nomedīti to dabīgajā vidē. Ja 
medījot ievēro labu medīšanas praksi, 
savvaļas medījamo dzīvnieku iekšējos 
orgānus un ķermeņa daļas droši var 
likvidēt turpat uz vietas. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kas iegūti no 
nomedītiem medījamiem dzīvniekiem, 
jāpiemēro tikai šīs regulas noteikumi, 
ciktāl tiesību aktus par pārtikas higiēnu 
piemēro šādu medījamu dzīvnieku laišanu 
tirgū un ciktāl tie saistās ar darbībām, ko 
veic medījamo dzīvnieku apstrādes 
uzņēmumi.

(13) Turklāt, lai novērstu risku, ko rada 
savvaļas dzīvnieki, šo dzīvnieku liemeņiem 
vai to liemeņu daļām, par ko ir aizdomas 
par inficēšanos ar lipīgu slimību, jāpiemēro 
minētajā regulā paredzētie noteikumi. 
Tomēr tas nenozīmē, ka obligāti jāsavāc un 
jālikvidē tādu savvaļas dzīvnieku līķi, kuri 
ir miruši vai nomedīti to dabīgajā vidē. Ja 
medījot ievēro medību tiesiskā regulējuma 
noteikumus, savvaļas medījamo dzīvnieku 
iekšējos orgānus un ķermeņa daļas droši 
var likvidēt turpat uz vietas. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kas iegūti no 
nomedītiem medījamiem dzīvniekiem, 
jāpiemēro tikai šīs regulas noteikumi, 
ciktāl tiesību aktus par pārtikas higiēnu 
piemēro šādu medījamu dzīvnieku laišanu 
tirgū un ciktāl tie saistās ar darbībām, ko 
veic medījamo dzīvnieku apstrādes 
uzņēmumi.

Or. de

Pamatojums

Formulējums “laba medīšanas prakse” ir neprecīzs juridisks termins, jo tāda formulējuma 
nav tiesību aktos, kuri reglamentē medības, un tādēļ varētu rasties juridiskas neskaidrības un 
domstarpības. Ņemot vērā to, ka medību norise ir atkarīga no medības reglamentējošiem 
noteikumiem katrā dalībvalstī, ir lietderīgi izvēlēties precīzu definīciju.
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Grozījums Nr. 87
John Bowis, Neil Parish

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
var izmantot tikai tad, ja, tos pārstrādājot 
un laižot tirgū produktus, kuri ražoti no 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
tiek mazināts cilvēku un dzīvnieku 
veselībai radītais risks. Ja tas nav 
iespējams, dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti jālikvidē drošos apstākļos.
Saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem 
jāprecizē pieejamie risinājumi dažādu 
kategoriju dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu izmantošanai.

(33) Dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus var izmantot tikai tad, 
ja, tos pārstrādājot un laižot tirgū vai 
lietojot produktus, kuri ražoti no 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
tiek mazināts cilvēku un dzīvnieku 
veselībai radītais risks. Kompetentām 
iestādēm būtu jāatļauj šāda pārstrāde un 
produktu laišana tirgū. Ja tos izmanto 
tādā veidā, dzīvnieku blakusprodukti un 
atvasinātie produkti būtu jāklasificē kā 
produkti, nevis kā atkritumi. Ja nav 
iespējams atļaut šādu lietošanu, dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti kā atkritumi
jālikvidē drošos apstākļos. Saskaņā ar 
citiem Kopienas tiesību aktiem jāprecizē 
pieejamie risinājumi dažādu kategoriju 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
izmantošanai. Komisijai būtu jāizveido 
atļauto lietojumu saraksts, kuru 
atjaunina, izmantojot komitoloģijas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai panāktu lielāku skaidrību, nošķirot no atkritumiem dzīvnieku 
blakusproduktus un atvasinātos produktus un uzskatot tos par produktiem, uz kuriem 
neattiecas tiesību akti par atkritumiem.
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Grozījums Nr. 88
John Bowis, Neil Parish

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
un atvasināti produkti jālikvidē saskaņā ar 
vides jomā spēkā esošajiem tiesību aktiem 
par apglabāšanu atkritumu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanu. Lai panāktu 
konsekvenci, sadedzināšana jāveic saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu22. Uz atkritumu 
līdzsadedzināšanu (vai nu reģenerācija, vai 
likvidēšana) attiecas līdzīgi nosacījumi par 
atļauju un atkritumu sadedzināšanas 
darbību, it īpaši par emisijas 
robežvērtībām, notekūdeņiem, un atlieku 
izplūdi, kontroli un monitoringu un 
mērījumu prasībām. Tātad jāatļauj visu trīs 
kategoriju materiāla tieša 
līdzsadedzināšana bez iepriekšējas 
pārstrādes.

(34) To dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasināto produktu 
likvidāciju, kurus uzskata par 
atkritumiem, veic saskaņā ar vides jomā 
spēkā esošajiem tiesību aktiem par 
apglabāšanu atkritumu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanu. Lai panāktu 
konsekvenci, sadedzināšana jāveic saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu22. Uz atkritumu 
līdzsadedzināšanu (vai nu reģenerāciju, vai 
likvidēšanu) attiecas līdzīgi nosacījumi par 
atļauju un atkritumu sadedzināšanas 
darbību, it īpaši par emisijas 
robežvērtībām, notekūdeņiem, un atlieku 
izplūdi, kontroli un monitoringu un 
mērījumu prasībām. Tātad jāatļauj visu trīs 
kategoriju materiāla tieša 
līdzsadedzināšana bez iepriekšējas 
pārstrādes, ja ir noteikts, ka tie jālikvidē kā 
atkritumi, un ja tos nepārstrādā vai 
neizmanto kā produktus vai atvasinātus 
produktus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai panāktu lielāku skaidrību, nošķirot no atkritumiem dzīvnieku 
blakusproduktus un atvasinātos produktus un uzskatot tos par produktiem, uz kuriem 
neattiecas tiesību akti par atkritumiem.
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Grozījums Nr. 89
Frieda Brepoels

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
un atvasināti produkti jālikvidē saskaņā ar 
vides jomā spēkā esošajiem tiesību aktiem 
par apglabāšanu atkritumu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanu. Lai panāktu 
konsekvenci, sadedzināšana jāveic saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu. Uz atkritumu 
līdzsadedzināšanu (vai nu reģenerācija, vai 
likvidēšana) attiecas līdzīgi nosacījumi par 
atļauju un atkritumu sadedzināšanas 
darbību, it īpaši par emisijas 
robežvērtībām, notekūdeņiem, un atlieku 
izplūdi, kontroli un monitoringu un 
mērījumu prasībām. Tātad jāatļauj visu trīs 
kategoriju materiāla tieša 
līdzsadedzināšana bez iepriekšējas 
pārstrādes.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. nl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Grozījums Nr. 90
Frieda Brepoels

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāatļauj dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu
izmantošana kā kurināmo sadedzināšanas 

(35) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus
un atvasinātus produktus var atļaut 
izmantot kā kurināmo, nosakot, ka šī 
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procesā, nosakot, ka šī darbība nav 
atkritumu likvidēšana. Tomēr šāds 
izmantojums ir pieļaujams tikai apstākļos, 
kuros ir nodrošināta cilvēku un dzīvnieku 
veselības aizsardzība un ievēroti atbilstoši
vides standarti.

darbība ir pārstrāde. Tomēr šāds 
izmantojums ir pieļaujams tikai apstākļos, 
kuros ir nodrošināta cilvēku un dzīvnieku 
veselības aizsardzība, un ievērojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
200/76/EK par atkritumu sadedzināšanu 
noteiktos vides standartus.

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Regula (EK) Nr. 1774/2002 ļauj 
izmantot pirmās kategorijas materiālu 
dabīgajā vidē dzīvojošu apdraudētu 
maitēdāju putnu sugu barošanai. Lai 
nodrošinātu atbilstošu instrumentu šo sugu 
saglabāšanai, arī šajā regulā jāatļauj minētā 
barošanas prakse saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri paredzēti slimību izplatīšanās 
novēršanai.

(45) Regula (EK) Nr. 1774/2002 ļauj 
izmantot pirmās kategorijas materiālu 
dabīgajā vidē dzīvojošu apdraudētu 
maitēdāju putnu sugu barošanai. Lai 
nodrošinātu atbilstošu instrumentu šo sugu 
un citu apdraudētu vai aizsargājamu sugu
saglabāšanai, arī šajā regulā jāatļauj minētā 
barošanas prakse saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri paredzēti slimību izplatīšanās 
novēršanai.

Or. es
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Pamatojums

Nosacījumus par īpašu barotņu izveidi nekādā ziņā nevajadzētu attiecināt tikai uz 
maitēdājiem putniem. Noteikums ir jāattiecina arī uz citiem apdraudētiem un aizsargājamiem 
putniem, kas dažkārt barojas ar bojā gājušo dzīvnieku atliekām, piemēram, bārdainā maitu 
lija un karaliskais ērglis.

Grozījums Nr. 92
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai nodrošinātu varbūtējā riska 
kontroli, var noteikt sterilizāciju spiediena 
ietekmē un papildu nosacījumus par 
pārvadāšanu. Lai nodrošinātu izsekojamību 
un sadarbību starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras kontrolē 
materiāla plūsmu, informācijas sniegšanai 
par visa pirmās kategorijas un otrās 
kategorijas materiāla un atvasinātu 
produktu, kuri iegūti kausēšanas darbību 
rezultātā, un trešās kategorijas pārstrādātu 
dzīvnieku olbaltumvielu saņemšanu 
jāizmanto TRACES sistēma, ko ieviesa ar 
Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmumu 
par TRACES sistēmas ieviešanu.

(51) Lai nodrošinātu varbūtējā riska 
kontroli, var noteikt sterilizāciju spiediena 
ietekmē un papildu nosacījumus par 
pārvadāšanu. Lai nodrošinātu izsekojamību 
un nepieļautu gaļas un gaļas izstrādājumu 
nelikumīgu pārmarķēšanu, kas agrāk bija 
iemesls skandāliem par bojātu gaļu, būtu 
jāuzlabo sadarbība starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, kuras kontrolē 
materiāla plūsmu. Tāpēc informācijas 
sniegšanai par visa pirmās kategorijas un 
otrās kategorijas materiāla un atvasinātu 
produktu, kuri iegūti kausēšanas darbību 
rezultātā, un trešās kategorijas pārstrādātu 
dzīvnieku olbaltumvielu saņemšanu 
jāizmanto TRACES sistēma, ko ieviesa ar 
Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmumu 
par TRACES sistēmas ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecībā uz ko nepastāv aizdomas par
inficēšanos ar slimībām, kuras iespējams 
pārnest uz cilvēkiem vai dzīvniekiem, 
izņemot zivis, kas izkrautas krastā 
komerciāliem mērķiem,

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 94
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kuri iegūti no savvaļas medījamiem
dzīvniekiem un savvaļas medījamo
dzīvnieku gaļas, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 
3. punkta e) apakšpunktā;

b) dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kuri iegūti no savvaļas dzīvniekiem un 
savvaļas dzīvnieku gaļas, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 1. panta 
3. punkta e) apakšpunktā;

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu valodniecisko atbilstību ar pārtikas produktu ražošanas nozarē 
izmantotajiem terminiem, jēdzieni “savvaļas medījamie dzīvnieki” un “savvaļas medījamo 
dzīvnieku gaļa” ir jāaizstāj ar jēdzieniem “savvaļas dzīvnieki” un “savvaļas dzīvnieku gaļa”, 
jo, atsaucoties uz attiecīgiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 853/2004, ir skaidrs, ka savvaļas 
dzīvnieku gaļu iegūst, tos medījot.

Grozījums Nr. 95
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Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šķidrais piens, jaunpiens un no tā iegūti 
produkti, ko iegūst, uzglabā, likvidē vai 
izlieto izcelsmes saimniecībā;

d) svaigpiens, jaunpiens un no tā iegūti 
produkti, ko iegūst, uzglabā, likvidē vai 
izlieto izcelsmes saimniecībā;

Or. de

Pamatojums

Jēdziens “šķidrais piens” nav definēts ne regulā par dzīvnieku blakusproduktiem, ne regulās, 
kas ietvertas tiesību aktu kopumā par higiēnu. Tādēļ ir lietderīgāk izmantot jēdzienu 
“svaigpiens”.

Vairs nav vajadzības īpaši izslēgt sauso pienu no regulas darbības jomas, kā tas bija noteikts 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002, jo pašreiz vienā un tajā paša teikumā ir ietverta frāze 
“un no tā iegūti produkti”, kas attiecas gan uz sausā piena pulveri, gan no tā ražoto sauso 
pienu.

Grozījums Nr. 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) olu blakusprodukti, kurus iegūst, 
uzglabā, likvidē vai izlieto izcelsmes 
saimniecībā;

Or. es

Pamatojums

Izmantojumam, kas atļauts noteiktiem produktiem, piemēram, pienam un no tā iegūtiem 
produktiem, jābūt tādam pašam arī attiecībā uz līdzīgas riska pakāpes blakusproduktiem, kas 
paliek izcelsmes saimniecībā, piemēram olām un olu čaumalām.
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Grozījums Nr. 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) neliels daudzums 3. kategorijas 
blakusproduktu, kurus ražo 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuru 
darbība ir maznozīmīga, vietēja vai 
ierobežota, saskaņā ar attiecīgās valsts 
noteikumiem;

Or. es

Pamatojums

Jānosaka izņēmums attiecībā uz nelielu daudzumu 3. kategorijas blakusproduktu, kurus ražo 
nelieli mazumtirdzniecības uzņēmumi, saskaņā ar attiecīgo valstu noteikumiem, ņemot vērā 
to, ka uzglabāšanas un savākšanas noteikumi saskaņā ar šo regulu šādiem uzņēmumiem būtu 
neproporcionāli attiecībā uz iegūto blakusproduktu veidu un apjomu.

Grozījums Nr. 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumi, izņemot tos, kuri:

f) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi 
un mazumtirdzniecībā un 
vairumtirdzniecībā radušies atkritumi, 
izņemot tos, kuri:

Or. en

Pamatojums

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.
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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.

Grozījums Nr. 99
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) oleoķīmiskie produkti, kas saskaņā ar 
īstenošanas noteikumos ietvertajiem 
nosacījumiem ražoti no dzīvnieku 
taukiem, izmantojot hidrolīzi, 
pārziepošanu vai hidrogenēšanu.

Or. de

Pamatojums

Oleoķīmiski produkti, kas ražoti no dzīvnieku taukiem, izmantojot hidrolīzi, pārziepošanu vai 
hidrogenēšanu, vairs neapdraud ne cilvēku, ne dzīvnieku veselību. 

Grozījums Nr. 100
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) dzīvnieku blakusprodukti, ko izbaro 
savvaļā dzīvojošo plēsēju vai visēdāju 
sugu dzīvniekiem, kuri atrodas cilvēku 
uzraudzībā un kuri nav paredzēti 
izmantošanai cilvēku uzturā, ja attiecīgie 
dzīvnieku blakusprodukti veido dzīvnieku 
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dabisko uzturu vai ir tā sastāvdaļa un ja 
tie nerada paaugstinātus TES bīstamību.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 darbības joma jānosaka konkrētāk: piemēram, nesadalītu 
liellopu vai antilopju izbarošana lauvām vai lāčiem vai čūsku barošana ar pelēm ir atbilstoša 
minēto dzīvnieku dabiskajam uzturam, tāpēc tā nebūtu jāierobežo.

Attiecīgā priekšlikuma 27. panta 2. punktā paredzētās atkāpes ir neatbilstošas, jo tās attiecas 
tikai uz beigtu dzīvnieku vai tādu dzīvnieku daļu, kas nesatur īpašu riska materiālu, 
izbarošanu zooloģisko dārzu dzīvniekiem, bet ne cirka dzīvniekiem. 

Grozījums Nr. 101
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) lolojumdzīvnieku barība izmantošanai 
uz vietas, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri 
nokauti izcelsmes saimniecībā, lai tos 
varētu izlietot pārtikā vienīgi 
lauksaimnieks un viņa ģimene saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 1. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzētā atkāpe 
priekšlikumā nav ietverta. Tā būtu no jauna jāiekļauj tekstā un jāpaplašina, lai to attiecinātu 
uz lolojumdzīvniekiem paredzētu apstrādātu barību, kas iegūta tādā pašā veidā.

Grozījums Nr. 102
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
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2. pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) lolojumdzīvnieku barība, kas ražota 
reģistrētos pārtikas ražošanas uzņēmumos 
no materiāla, kas piemērots izmantošanai 
pārtikas produktos, ievērojot tādus pašus 
higiēnas apstākļus kā pārtikas preču 
ražošanā.

Or. de

Pamatojums

No regulas darbības jomas būtu jāizslēdz lolojumdzīvnieku barība, kas ražota reģistrētos 
pārtikas ražošanas uzņēmumos no materiāla, kas piemērots izmantošanai pārtikas produktos, 
ievērojot tādus pašus higiēnas apstākļus kā pārtikas preču ražošanā. Nav vajadzības tiesību 
aktos par dzīvnieku blakusproduktiem iekļaut papildu noteikumus, lai regulas darbības jomā 
ietvertu šādus uzņēmumus.
Tomēr apstiprināti pārtikas ražošanas uzņēmumi, kuriem ir lielāks apgrozījums un plašāks 
darbību diapazons būtu jāreģistrē, kā noteikts 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā saistībā ar 
32. pantu.

Grozījums Nr. 103
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) lolojumdzīvnieku barība, kas iegūta 
tikai no lietošanai pārtikā derīgiem 
liemeņiem vai kaujamiem dzīvniekiem un 
kas sagatavota mazumtirdzniecības 
veikalos vai telpās pie tirdzniecības 
vietām, ja to sadala, apstrādā un uzglabā 
vienīgi pircēja apgādāšanai uz vietas. 

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētā atkāpe 
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priekšlikumā nav ietverta. Tā būtu no jauna jāiekļauj tekstā un jāpaplašina, lai to attiecinātu
uz lolojumdzīvniekiem paredzētu apstrādātu barību.

Grozījums Nr. 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis savā teritorijā nosaka 
noteikumus, kas reglamentē šā panta 
2. punkta db) apakšpunktā minētās 
darbības, uzņēmumus un 
personālsastāvu. Šo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt atbilstību šīs regulas mērķiem.

Or. es

Pamatojums

Noteikumus par darbību veikšanu ar mazumtirdzniecības uzņēmumu, piemēram, gaļas un 
zivju veikalu, radītajiem blakusproduktiem jānosaka dalībvalstu līmenī.

Grozījums Nr. 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šī regula neskar Kopienas veterināros 
tiesību aktus, kuru mērķis ir dzīvnieku 
slimību kontrole un izskaušana.

4. Šī regula neskar attiecīgos Kopienas 
noteikumus par cilvēku un dzīvnieku 
veselību, tostarp daudz stingrākos 
noteikumus, kuru mērķis ir noteiktu 
transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 
profilakse, kontrole un izskaušana.

Or. es
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Pamatojums

Grozījuma teksta formulējums ir precīzāks, salīdzinot ar Komisijas ierosināto tekstu attiecībā 
uz “Kopienas veterinārie tiesību akti”.

Grozījums Nr. 106
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
3. pants – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) „centrifūgas vai separatora 
nogulsnes” ir materiāls, kas iegūts kā 
blakusprodukts, attīrot/separējot 
svaigpienu nolūkā iegūt vājpienu un 
krējumu. 

Or. de

Pamatojums

Šis jaunais punkts nodrošina precīzu definīciju, kas nepieciešama saistībā ar jauno 
ma) punktu, kas ietverts 13. pantā (skatīt tālāk tekstā).

Grozījums Nr. 107
John Bowis, Neil Parish

Regulas priekšlikums
3. pants – 25.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.b) „izmantošana par kurināmo” ir 
dzīvnieku blakusproduktu vai atvasinātu 
produktu ātra eksotermiska oksidācija 
kontrolētos apstākļos, lai ražotu noderīgu 
enerģiju atļautā sadedzināšanas procesā.

Or. en
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Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 108
Frieda Brepoels

Regulas priekšlikums
3. pants – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) „izmantošana par kurināmo” ir 
dzīvnieku blakusproduktu un atvasinātu 
produktu izmantošana nevis ražošanā, bet 
to sadedzināšana, lai ražotu enerģiju, 
saskaņā ar vides standartiem, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 4. decembra Direktīvā 
2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu.

Or. nl

Pamatojums

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 
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 
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zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Grozījums Nr. 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā ievieš 
atbilstošu infrastruktūru, kura nodrošina, 
ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina, ka 
ir atbilstoša infrastruktūra, kura 
nodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina atbilstība spēkā esošiem noteikumiem, bet to pienākums nav 
nodrošināt uzņēmējus ar resursiem, kas nepieciešami, lai ievērotu „piesārņotājs maksā" 
pamatprincipu.

Grozījums Nr. 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu savākšanas un likvidēšanas 
sistēmu, kas efektīvi darbojas un kuru 
pastāvīgi uzrauga kompetentā iestāde,

a) nodrošina, ka pastāv un darbojas
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
savākšanas un likvidēšanas sistēma,

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina atbilstība spēkā esošiem noteikumiem, bet to pienākums nav 
nodrošināt uzņēmējus ar resursiem, kas nepieciešami, lai ievērotu minēto principu.
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Grozījums Nr. 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) lolojumdzīvnieku barības izmantošanu 
iekārtas vai uzņēmuma darbībā vai tās 
ražošanu, kā minēts 45. panta trešajā 
daļā.

svītrots 

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) darbību veikšanu ar 
blakusproduktiem, kas nav minēti 
2. panta 3. punktā un to pārstrādi un 
izņemot darbību veikšanu ar 
lolojumdzīvnieku barību vai tās pārstrādi 
un dzīvnieku izcelsmes produktu 
uzglabāšanu, lai izmantotu tos kā 
izejvielas lopbarības ražošanā;
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Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 113
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izņēmumi apstiprināšanas prasībai Izņēmumi apstiprināšanas prasībai un 
reģistrācijas prasībai

Or. de

Pamatojums

Dažiem uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar regulu par dzīvnieku blakusproduktiem nav 
nepieciešams iegūt apstiprinājumu, saskaņā ar 32. pantu ir jāreģistrējas kompetentajā iestādē 
pirms darbību sākšanas. No 23. apsvēruma var secināt, ka uzņēmumiem vajadzētu reģistrēties 
vai tiem ir jāreģistrējas. Ņemot to vērā, noteikuma formulējumā, kurā ir izteikta reģistrācijas 
prasība, būtu jānovērš jebkāda atsauce uz pieprasījumu un iestāžu informēšana jānosaka par 
pienākumu. Pretējā gadījumā arī 31. pants (it īpaši tā 2. punkts) kļūtu lieks. 

Grozījums Nr. 114
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu iekārtu
un uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu 
uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 853/2004;

i) Regulu (EK) Nr. 853/2004 vai
ii) Regulu (EK) Nr. 183/2005;

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz iekārtām šajā noteikumā neatbilst citiem attiecīgiem noteikumiem Kopienas 
tiesību aktos (saskaņā ar Regulu Nr. 853/2004 un Regulu Nr. 183/2005 apstiprina tikai 
uzņēmumus, nevis iekārtas). Nav pieļaujams izņēmums attiecībā uz apstiprināšanas prasību 
saistībā ar dzīvnieku blakusproduktu pārstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu uzņēmumos, kas 
reģistrēti saskaņā ar  Regulu (EK) Nr. 853/2004 un Regulu (EK) Nr. 183/2005 vai 
apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 183/2005, jo šādos uzņēmumos pirms darbību 
sākšanas neveic visaptverošas pārbaudes, tādējādi radot nepilnības uzraudzībā.

Grozījums Nr. 115
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu iekārtu 
un uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu 
uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti saskaņā ar

i) Regulu (EK) Nr. 853/2004 vai i) Regulu (EK) Nr. 853/2004 vai

ii) Regulu (EK) Nr. 183/2005; ii) Regulu (EK) Nr. 183/2005;

Or. de

Pamatojums

Atsauce uz iekārtām šajā noteikumā neatbilst citiem attiecīgiem noteikumiem Kopienas 
tiesību aktos, proti, saskaņā ar Regulu Nr. 853/2004 un Regulu Nr. 183/2005 apstiprina tikai 
uzņēmumus, nevis iekārtas (skatīt 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta (ii) daļu regulā par 
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dzīvnieku blakusproduktiem). Ir jāizmanto saskaņoti jēdzieni. Nav pieļaujams izņēmums 
attiecībā uz apstiprināšanas prasību saistībā ar dzīvnieku blakusproduktu pārstrādi, 
uzglabāšanu un izmantošanu uzņēmumos, kas reģistrēti saskaņā ar  Regulu (EK)
Nr. 853/2004 un Regulu (EK) Nr. 183/2005 vai apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 183/2005, jo šādos uzņēmumos pirms darbību sākšanas neveic visaptverošas pārbaudes, 
tādējādi radot nepilnības uzraudzībā. 

Grozījums Nr. 116
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) biogāzes un kompostēšanas iekārtām, 
kurās transformē dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus 
produktus saskaņā ar standarta 
parametriem, kas noteikti atbilstoši 
9. panta c) punktam;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Nav pieņemams apstiprināšanas prasības izņēmums attiecībā uz to biogāzes vai 
kompostēšanas iekārtu apstiprināšanu, kurās transformē dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
vai atvasinātus produktus saskaņā ar standarta parametriem, kas noteikti atbilstoši 9. panta 
c) punktam. Ja pārstrādā materiālus, kas apdraud dzīvnieku veselību, piemēram, atkritumus 
no lopkautuvēm, pārtikā vairs nelietojamus produktus vai ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus, prasībai par apstiprināšanu, pirms iekārta sāk darbību, ir būtiska nozīme, lai 
likvidētu iespējamā apdraudējuma avotus. 

Grozījums Nr. 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) biogāzes un kompostēšanas iekārtām, 
kurās transformē dzīvnieku izcelsmes 

svītrots
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blakusproduktus vai atvasinātus 
produktus saskaņā ar standarta 
parametriem, kas noteikti atbilstoši 
9. panta c) punktam;

Or. es

Pamatojums

Ja arī iepriekšminētajām iekārtām nav jāsaņem apstiprinājums, valsts pārvaldes iestādēm tik 
un tā jāapliecina, ka to darbība atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Atbrīvojot tās no 
apstiprināšanas prasības, netiks veicināts Komisijas mērķis samazināt birokrātiju.

Grozījums Nr. 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iekārtām un uzņēmumiem, uz ko 
attiecas VI nodaļas 2. iedaļa, izņemot 
6. panta 1) punkta f) apakšpunktā minētās 
iekārtas.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums izriet no jauna fa) apakšpunkta iekļaušanas 6. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 119
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iekārtas un uzņēmumus, uz ko attiecas
izņēmums par apstiprināšanu saskaņā ar 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, reģistrē 

2. Pirms darbību sākšanas un nolūkā 
reģistrēties uzņēmēji, kuru iekārtas vai 
uzņēmumi ir atbrīvoti no apstiprināšanas 
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kompetentā iestāde pēc uzņēmēja 
pieprasījuma.

prasības saskaņā ar 1. punkta a), b) un 
c) apakšpunktu, attiecīgās kompetentās 
iestādes pieprasītā veidā informē šo 
iestādi par iekārtu vai uzņēmumu 
izveidošanu.

Pieprasījumā jābūt šādai informācijai: Uzņēmēji norāda vismaz šādu 
informāciju:

a) izmantoto dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu kategorija;

a) izmantoto dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu kategorija;

b) to darbību veids, kuras veiktas, 
izmantojot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
kā izejmateriālu, un uz kurām attiecas 
pieprasījums.

b) to darbību veids, kuras veiktas, 
izmantojot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
kā izejmateriālu, un uz kurām attiecas 
pieprasījums.

Or. de

Pamatojums

Dažiem uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar regulu par dzīvnieku blakusproduktiem nav 
nepieciešams iegūt apstiprinājumu, saskaņā ar 32. pantu ir jāreģistrējas kompetentajā iestādē 
pirms darbību sākšanas. No 23. apsvēruma var secināt, ka uzņēmumiem vajadzētu reģistrēties 
vai tiem ir jāreģistrējas. Ņemot to vērā, noteikuma formulējumā, kurā ir izteikta reģistrācijas 
prasība, būtu jānovērš jebkāda atsauce uz pieprasījumu un iestāžu informēšana jānosaka par 
pienākumu. Pretējā gadījumā arī 31. pants (it īpaši tā 2. punkts) kļūtu lieks. 

Grozījums Nr. 120
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Arī tiem uzņēmumiem, kuri ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar 
citiem Kopienas noteikumiem un kuri 
savāc, vāc, uzglabā, transportē, izmanto 
vai apstrādā dzīvnieku blakusproduktus, 
ir jāievēro šīs regulas noteikumi. 

Or. de
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Pamatojums

Atbilstoši regulai par dzīvnieku blakusproduktiem nav papildus jāapstiprina tās iekārtas vai 
tā uzņēmuma darbības, kas apstiprināts vai reģistrēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 
vai Regulu (EK) Nr. 183/2005. Pamatojumā, kas attiecas uz 24. apsvērumu ir norādīts, ka 
saskaņā ar šīm regulām izdotajos apstiprinājumos ņem vērā regulas par dzīvnieku 
blakusproduktiem mērķi. Tādēļ būtu jāprecizē, ka uz šādiem gadījumiem attiecas arī 
noteikumi, kas reglamentē tiesību aktā par dzīvnieku blakusproduktiem ietvertos 
apstiprinājuma izsniegšanas nosacījumus.

Grozījums Nr. 121
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu apstiprināšana Uzņēmumu un iekārtu apstiprināšana

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums (iekārtu apstiprināšana pēc to apmeklējuma, nosacītais apstiprinājums) būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz uzņēmumiem. Teksta formulējums būtu jāsaskaņo ar Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 31. panta 2. punktā ietverto paralēlnoteikumu. Turklāt būtu jāprecizē, ka gan 
nosacītā, gan galīgā apstiprinājuma piešķiršana var būt atkarīga no atbilstības īpašām
prasībām.

Grozījums Nr. 122
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde apstiprina iekārtu ar 
nosacījumu, ka uzņēmējs reizē ar 
pieprasījumu iesniedz dokumentus, ka 
apliecina, ka:

1. Kompetentā iestāde apstiprina 
uzņēmumu vai iekārtu ar nosacījumu, ka 
uzņēmējs reizē ar pieprasījumu iesniedz 
dokumentus, ka apliecina, ka:

Or. de
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Pamatojums

Šis noteikums (iekārtu apstiprināšana pēc to apmeklējuma, nosacītais apstiprinājums) būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz uzņēmumiem. Teksta formulējums būtu jāsaskaņo ar Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 31. panta 2. punktā ietverto paralēlnoteikumu. Turklāt būtu jāprecizē, ka gan 
nosacītā, gan galīgā apstiprinājuma piešķiršana var būt atkarīga no atbilstības īpašām 
prasībām.

Grozījums Nr. 123
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētos dzīvnieku blakusproduktus 
uzglabā vai pārstrādā, tad šo produktu 
pārstrādi, izmantojot organizatoriskus un 
fiziskus pasākumus, pastāvīgi veic 
atsevišķi no noteiktu pārtikā lietojamu 
produktu pārstrādes, un visus šos 
produktus attiecīgi marķē kā pārtikas 
produktus vai kā dzīvnieku 
blakusproduktus; galaprodukti jāuzglabā 
attiecīgi marķētā atsevišķā telpā vai 
atsevišķā ēkā. Uzņēmējs nodrošina, lai 
galaprodukti nenonāktu cilvēkiem 
paredzētās pārtikas ķēdē.

Or. de

Pamatojums

Ja gan 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos dzīvnieku blakusproduktus, gan pārtikas 
produktus pārstrādā vienā uzņēmumā, ir jāsaņem īpašs apstiprinājums šādu blakusproduktu 
pārstrādei, savukārt uzņēmējam ir jāpierāda, ka šo abu produktu veidu pārstrādi veic 
atsevišķi. Pārstrādes vietas norobežošana nav nepieciešama, ja pārstrāde notiek pilnīgi 
norobežotā telpā vai iekārtā, ko izmanto tikai un vienīgi blakusproduktu pārstrādei.

Grozījums Nr. 124
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Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iekārtu apstiprina tikai pēc tam, kad to 
apmeklējusi kompetentā iestāde.

2. Pēc tam, kad uzņēmējs saskaņā ar šo 
regulu iesniedz apstiprināšanas 
pieprasījumu, kompetentā iestāde apmeklē 
uzņēmumu.

Kompetentā iestāde var piešķirt nosacītu
apstiprinājumu, ja pēc apmeklējuma tā 
uzskata, ka iekārta atbilst visām 1. punkta 
a) un b) apakšpunktā minētajām 
prasībām.

Tā apstiprina uzņēmuma attiecīgās 
darbības tikai tad, ja uzņēmējs ir 
pierādījis, ka uzņēmums atbilst šīs regulas
prasībām un ir pietiekami drošs.

Tā piešķir pilnīgu apstiprinājumu tikai tad, 
ja pēc tam, kad trīs mēnešos pēc nosacītā 
apstiprinājuma piešķiršanas tā veikusi 
jaunu iekārtas oficiālo kontroli, tā uzskata, 
ka iekārta atbilst pārējām piemērojamajām 
prasībām.

Kompetentā iestāde var piešķirt nosacīto
apstiprinājumu tikai tad, ja tā konstatē, ka
uzņēmums atbilst visām prasībām par 
infrastruktūru un aprīkojumu. Pilnīgu 
apstiprinājumu tā piešķir tikai tad, ja pēc 
tam, kad trīs mēnešos pēc nosacītā 
apstiprinājuma piešķiršanas tā veikusi 
jaunu uzņēmuma oficiālo kontroli, tā 
uzskata, ka uzņēmums atbilst pārējām šīs 
regulas attiecīgajām prasībām. Ja 
uzņēmumā ir veikti acīmredzami 
uzlabojumi, taču tas joprojām neatbilst 
visām attiecīgajām prasībām, kompetentā 
iestāde var pagarināt nosacīto 
apstiprinājumu. Tomēr nosacītā 
apstiprinājuma termiņš kopumā nedrīkst 
pārsniegt sešus mēnešus. 

Ja iekārtā ir acīmredzami uzlabojumi, 
taču tā joprojām neatbilst visām 
piemērojamajām prasībām, kompetentā 
iestāde var pagarināt nosacīto 
apstiprinājumu.  Tomēr nosacītā 
apstiprinājuma termiņš kopumā nedrīkst 
pārsniegt sešus mēnešus.

Veicot oficiālās pārbaudes, kompetentā 
iestāde pārskata uzņēmumu un iekārtu
apstiprinājumu. Ja kompetentā iestāde 
atkārtoti konstatē, ka uzņēmumā vai 
iekārtā ir būtiskas nepilnības vai ir 
jāaptur ražošana, un uzņēmējs nespēj 
nodrošināt pienācīgas garantijas attiecībā 
uz turpmāko ražošanas procesu, 
kompetentā iestāde sāk procedūras, lai 
anulētu uzņēmuma vai iekārtas 
apstiprinājumu. Tomēr kompetentā 
iestāde var uz laiku apturēt uzņēmuma vai 
iekārtas apstiprinājumu, ja uzņēmējs var 
garantēt nepilnību novēršanu saprātīgā 
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termiņā.

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums (iekārtu apstiprināšana pēc to apmeklējuma, nosacītais apstiprinājums) būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz uzņēmumiem. Teksta formulējums būtu jāsaskaņo ar Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 31. panta 2. punktā ietverto paralēlnoteikumu. Turklāt būtu jāprecizē, ka gan 
nosacītā, gan galīgā apstiprinājuma piešķiršana var būt atkarīga no atbilstības īpašām 
prasībām.

Grozījums Nr. 125
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
4. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums (iekārtu apstiprināšana pēc to apmeklējuma, nosacītais apstiprinājums) būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz uzņēmumiem. Teksta formulējums būtu jāsaskaņo ar Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 31. panta 2. punktā ietverto paralēlnoteikumu. Turklāt būtu jāprecizē, ka gan 
nosacītā, gan galīgā apstiprinājuma piešķiršana var būt atkarīga no atbilstības īpašām 
prasībām.

Grozījums Nr. 126
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
12. pants – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dzīvnieku izcelsmes produkti, kuri 
deklarēti kā nederīgi lietošanai pārtikā, jo 
tajos var būt fiziskas atliekas;

d) dzīvnieku izcelsmes produkti, kuri 
deklarēti kā nederīgi lietošanai pārtikā, jo 
tajos var būt svešķermeņi;

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
12. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dzīvnieki un dzīvnieku daļas, izņemot 
11. vai 13. pantā minētos, kas nav 
nobeigušies, tos nokaujot cilvēku uzturam, 
vai, ja tie ir medījamie dzīvnieki, kas nav 
nobeigušies, tos nogalinot cilvēku uzturam, 
tostarp dzīvnieki, kas nokauti, lai 
kontrolētu slimības uzliesmojumu, un 
atgremotāju un cūku, un olā mirušu cāļu 
dīgļi un embriji;

f) dzīvnieki un dzīvnieku daļas, izņemot 
11. vai 13. pantā minētos, kas nav 
nobeigušies, tos nokaujot cilvēku uzturam, 
vai, ja tie ir medījamie dzīvnieki, kas nav 
nobeigušies, tos nogalinot cilvēku uzturam, 
tostarp dzīvnieki, kas nokauti, lai 
kontrolētu slimības uzliesmojumu;

Or. es

Pamatojums

Ir jābūt atsevišķam punktam, kurā ietver teikuma pēdējo daļu.

Grozījums Nr. 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
12. pants – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atgremotāju un cūku, un olā mirušu 
cāļu dīgļi un embriji;

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar 12. panta f) punkta grozījumu, ir jābūt atsevišķam punktam, kurā ietver teikuma 
pēdējo daļu.

Grozījums Nr. 129
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku, kas nokauti kautuvē un 
pirmskaušanas apskatē izrādījušies derīgi 
nokaušanai cilvēku uzturam, vai medījamo 
dzīvnieku, kas nogalināti lietošanai cilvēku 
uzturā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
šādas daļas:

b) dzīvnieku, kas nokauti kautuvē un 
pirmskaušanas apskatē izrādījušies derīgi 
nokaušanai cilvēku uzturam, mājputnu un 
zaķveidīgo dzīvnieku, kas nokauti lauku 
saimniecībā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 853/2004 1. panta 3. punkta 
d) apakšpunktu, vai medījamo dzīvnieku, 
kas nogalināti lietošanai cilvēku uzturā 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, šādas 
daļas:

Or. de

Pamatojums

Arī šie dzīvnieki ir piemēroti kaušanai un izmantošanai pārtikā, tāpēc attiecīgie dzīvnieku 
blakusprodukti ir jāklasificē kā trešās kategorijas materiāls.

Grozījums Nr. 130
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
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13. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tādi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kas iegūti no cilvēku uzturam paredzētu 
produktu ražošanas, ieskaitot attaukotus 
kaulus un dradžus;

d) tādi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
tostarp mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības rezultātā radušies 
dzīvnieku blakusprodukti, kas iegūti no 
cilvēku uzturam paredzētu produktu 
ražošanas, ieskaitot attaukotus kaulus un 
dradžus;

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu atkritumi var būt tikpat bīstami, kā 
ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumi, tāpēc arī tie skaidri jāpiemin kā trešās 
kategorijas materiāls.

Grozījums Nr. 131
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
13. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, 
kurus pēc tam, kad tie laisti tirgū lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā, vairs 
neparedz šādai lietošanai cilvēku uzturā vai 
dzīvnieku barībā komerciālu apsvērumu 
dēļ vai saistībā ar ražošanas problēmām vai 
iesaiņojuma defektiem, vai citiem 
defektiem, kas neapdraud cilvēku vai 
dzīvnieku veselību;

e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, 
kurus pēc tam, kad tie laisti tirgū lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā kā 
produkti, kas ražoti no trešās kategorijas 
materiāla, vairs neparedz šādai lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā 
komerciālu apsvērumu dēļ vai saistībā ar 
ražošanas problēmām vai iesaiņojuma 
defektiem, vai citiem defektiem, kas 
neapdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību;

Or. de

Pamatojums

„Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
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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 einheitlich 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.

Grozījums Nr. 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
13. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, 
kurus pēc tam, kad tie laisti tirgū lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā, vairs 
neparedz šādai lietošanai cilvēku uzturā vai 
dzīvnieku barībā komerciālu apsvērumu 
dēļ vai saistībā ar ražošanas problēmām vai 
iesaiņojuma defektiem, vai citiem 
defektiem, kas neapdraud cilvēku vai 
dzīvnieku veselību;

e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot 
pārtikas ēdināšanas uzņēmumu un 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības pārtikas atkritumus, 
kurus pēc tam, kad tie laisti tirgū lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā, vairs 
neparedz šādai lietošanai cilvēku uzturā vai 
dzīvnieku barībā komerciālu apsvērumu 
dēļ vai saistībā ar ražošanas problēmām vai 
iesaiņojuma defektiem, vai citiem 
defektiem, kas neapdraud cilvēku vai 
dzīvnieku veselību;

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 1 pamatojumu.

Grozījums Nr. 133
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
13. pants – j punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sauszemes bezmugurkaulnieki, izņemot 
sugas, kurām ir patogēna iedarbība uz 
cilvēkiem vai dzīvniekiem;

j) ūdens un sauszemes bezmugurkaulnieki, 
izņemot sugas, kurām ir patogēna iedarbība 
uz cilvēkiem vai dzīvniekiem;

Or. de

Pamatojums

Par ūdensdzīvniekiem un to blakusproduktiem var uzskatīt ne tikai attiecīgajā punktā minētos, 
bet arī citus dzīvniekus, jo īpaši bezmugurkaulniekus to dažādos dzīves posmos, tostarp 
kukaiņu kāpurus un tārpus, kurus izmanto, piemēram, mājdzīvnieku barības izgatavošanai.

Grozījums Nr. 134
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
13. pants – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) sauszemes bezmugurkaulnieki, izņemot 
sugas, kurām ir patogēna iedarbība uz 
cilvēkiem vai dzīvniekiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trešās kategorijas materiālam principā jābūt piemērotam izmantošanai barībā, un tāpēc tajā 
nevar atrasties apšaubāmas izcelsmes sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 135
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
13. pants – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) miruši Rodentia un Lagomorpha kārtas svītrots
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dzīvnieki un to daļas, izņemot pirmās 
kategorijas vai otrās kategorijas 
materiālu, kas minēts 12. panta a) līdz 
g) punktā;

Or. en

Pamatojums

Trešās kategorijas materiālam principā jābūt piemērotam izmantošanai barībā, un tāpēc tajā 
nevar atrasties apšaubāmas izcelsmes sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
13. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumi, izņemot tos, kas minēti 11. panta 
e) punktā.

m) ēdināšanas uzņēmumu un 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības pārtikas atkritumi, 
izņemot tos, kas minēti 11. panta e) punktā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījuma Nr. 1 pamatojumu.

Grozījums Nr. 137
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
13. pants – ma punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) centrifūgas vai separatora nogulsnes, 
kas radušās piena pārstrādes rezultātā, to 
termiski apstrādājot saskaņā ar 
VIII pielikuma I  nodaļas H punktu 
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(8. metode).

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 36. apsvērumu Komisijas priekšlikumā ir jānosaka, ka materiālu, kas iesniegts 
detoksikācijas procedūrai, kura definēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā, var 
izmantot arī dzīvnieku barībā. Atbilstīgi procedūrai (kas aprakstīta tālāk tekstā) un saskaņā 
ar VIII pielikuma I nodaļas H punktu (8. metode) centrifūgas vai separatora nogulsnes 
jāuzskata par detoksicētām 36. apsvēruma nozīmē. 

Grozījums Nr. 138
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Kategoriju mainīšana

Komisija var grozīt 11., 12. un 13. pantu, 
lai ņemtu vērā zinātnes attīstību attiecībā 
uz riska pakāpes novērtējumu ar 
nosacījumu, ka šādu attīstību var noteikt, 
pamatojoties uz atbilstošas zinātniskās 
iestādes veiktu riska novērtējumu. Tomēr 
minētajos pantos uzskaitītos dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus nevar svītrot 
no šiem sarakstiem, un var mainīt tikai 
šādu produktu kategoriju vai minētajiem 
sarakstiem pievienot papildu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 48. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo procedūru ar kontroli.

Or. de
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Pamatojums

Nav pieņemams, ka Komisijai būtu pilnvaras, izmantojot 48. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo procedūru, mainīt dzīvnieku blakusproduktu pašreizējo klasifikāciju bez iespējām 
Parlamentam un Padomei ietekmēt izmaiņu būtību. Šādas izmaiņas ir tik nozīmīgas (galu 
galā tiek paplašināta regulas darbības joma), ka tās var izdarīt tikai tādā procedūrā, kurā 
Padome ir pienācīgi iesaistīta. 

Grozījums Nr. 139
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmēji nodrošina, ka dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un 
atvasinātiem produktiem, tos 
transportējot, ir pievienots tirdzniecības 
dokuments un, ja to prasa šī regula vai 
saskaņā ar 5. pantu pieņemtie pasākumi, 
veselības sertifikāts.

2. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un 
atvasinātu produktu pārvadātāji 
nodrošina, ka minētajiem produktiem ir 
pievienots tirdzniecības dokuments un, ja 
to prasa šī regula vai saskaņā ar 5. pantu 
pieņemtie pasākumi, veselības sertifikāts.

Or. de

Pamatojums

Lai šo noteikumu varētu īstenot un lai vainīgos varētu sodīt par tā pārkāpšanu, ir jāprecizē, 
kas ir atbildīgs par to, lai dzīvnieku blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem būtu 
pievienots tirdzniecības dokuments. Atbildība jāuzņemas pārvadātājam.

Grozījums Nr. 140
Niels Busk

Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tomēr, pārvadājot dzīvnieku 
blakusproduktus un atvasinātus 
produktus savas valsts teritorijā, 
dalībvalstis prasību par tirdzniecības 
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dokumentu var aizstāt ar apstiprinātu 
alternatīvu sistēmu. Kompetentajai 
iestādei ir jāapstiprina šī sistēma un 
jānodrošina visu dzīvnieku 
blakusproduktu pilnīga izsekojamība.

Or. en

Pamatojums

Ja tirdzniecības dokumenta izmantošana ir obligāta, uzņēmējiem rodas būtiskas 
administratīvas izmaksas, kuras noteiktos apstākļos varētu samazināt, izmantojot alternatīvu 
veidu, kā nodrošināt blakusproduktu nepieciešamo izsekojamību. Šādos gadījumos 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai īstenot alternatīvus pasākumus. Šie pasākumi būtu 
jāattiecina tikai uz pārvadājumiem attiecīgajā dalībvalstī. Kompetentajai iestādei ir 
jāapstiprina šī sistēma un jānodrošina visu dzīvnieku blakusproduktu pilnīga izsekojamība.

Grozījums Nr. 141
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto tirdzniecības 
dokumentu var sagatavot arī elektroniski.  
Šajā gadījumā gan ražotājam, gan 
pārvadātājam un dzīvnieku 
blakusproduktu vai atvasinātu produktu 
saņēmējam ir jābūt pilnīgam 
elektroniskam dokumentam, kurā ir 
ietverta nepieciešamā informācija. Pēc 
kompetentās iestādes pieprasījuma šo 
informāciju dara zināmu kompetentajai 
iestādei.

Or. de

Pamatojums

Ne pašreizējā Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ne Komisijas priekšlikumā nav noteikumu, kas 
reglamentē elektronisku tirdzniecības dokumentu izmantošanu. Šādi noteikumi ir jāparedz, lai 
atvieglotu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 142
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra persona, kas nosūta, transportē vai 
saņem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus, 
reģistrē sūtījumus un ar tiem saistītos 
tirdzniecības dokumentus vai veselības 
sertifikātus.

Katra persona, kas nosūta, transportē vai 
saņem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus, 
reģistrē sūtījumus. Ja tirdzniecības 
dokumentos vai veselības sertifikātos ir 
norādīta visa attiecīgā informācija, 
turpmāka reģistrācija nav nepieciešama.

Or. de

Pamatojums

Ir jābūt prasībai par tirdzniecības dokumentu reģistrēšanu. Ja tirdzniecības dokumentos ir 
norādīta visa attiecīgā informācija, turpmāka reģistrācija nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) reģistrēšanas veidu; a) reģistrēšanas informācijas minimālo 
saturu;

Or. es

Pamatojums

Ir saprātīgi noteikt minimālo saturu ar komitoloģiju, bet veidam jebkuros apstākļos jābūt 
dalībvalstu reglamentētam.

Grozījums Nr. 144
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzņēmēji nodrošina, lai no iekārtas 
neizlaistu materiālu, par ko ir aizdomas vai 
ir zināms, ka tas neatbilst šīs regulas 
prasībām, izņemot gadījumus, kad šādu 
materiālu paredzēts likvidēt, kamēr tas nav 
atkārtoti pārstrādāts kompetentās iestādes 
uzraudzībā un no tā nav oficiāli ņemts 
atkārtots paraugs saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 882/2004 11. un 12. pantu.

2. Uzņēmēji nodrošina, lai no iekārtas 
neizlaistu materiālu, par ko ir aizdomas vai 
ir zināms, ka tas neatbilst šīs regulas 
prasībām, izņemot gadījumus, kad šādu 
materiālu paredzēts likvidēt, kamēr tas nav 
atkārtoti pārstrādāts.

Or. es

Pamatojums

Kompetentajai iestādei būtu jāiejaucas, lai kontrolētu noteiktas partijas savākšanu, pārstrādi 
vai likvidēšanu, tikai tad, ja ir konstatēts, ka šīs partijas vairs iekārtā nav.

Grozījums Nr. 145
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ievieš sistēmu, kas nodrošina katras 
nosūtītās partijas izsekojamību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Die Herkunftssicherung in Artikel 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 Artikel 18 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach 
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Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials 
regelt.

Grozījums Nr. 146
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Izsekojamība

1. Dzīvnieku blakusproduktiem ir jābūt 
izsekojamiem visos to ražošanas, 
apstrādes un izplatīšanas posmos.
2. Uzņēmējiem jāspēj identificēt ikvienu 
personu, kurai tie ir piegādājuši dzīvnieku 
blakusproduktus. Tādēļ minēto uzņēmēju 
rīcībā ir sistēmas un procedūras, kas dod 
iespēju pēc pieprasījuma darīt attiecīgo 
informāciju zināmu kompetentajām 
iestādēm.
3. Uzņēmēju rīcībā ir sistēmas un 
procedūras, ar ko identificē citus 
uzņēmumus, kam ir piegādāti minēto 
uzņēmēju produkti. Attiecīgo informāciju 
pēc pieprasījuma dara zināmu 
kompetentajām iestādēm.
4. Dzīvnieku blakusproduktus, ko laiž 
tirgū vai ko varētu laist tirgū Kopienā, 
pienācīgi marķē vai identificē, lai 
atvieglotu tās izsekojamību, izmantojot 
atbilstīgus dokumentus vai informāciju 
saskaņā ar attiecīgām konkrētāku 
noteikumu prasībām.
5. Noteikumus šā panta prasību 
piemērošanai attiecībā uz konkrētām 
nozarēm var pieņemt saskaņā ar 48. panta 
4. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de
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Pamatojums

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 der 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 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher 
zusätzlich zur Kennzeichnung nach Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die 
farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Grozījums Nr. 147
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām 
dalībvalstis nodrošina, ka ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus, veicot 
atbilstīgas darbības, likvidē, sterilizē un 
droši apglabā licencēti uzņēmumi. 
Dalībvalstis var atļaut izmantot 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus cūku barošanai tikai ar 
nosacījumu, ja droša pārstrāde, 
sterilizācija un citu šīs regulas noteikumu
ievērošana tiek uzraudzīta, ņemot vērā 
ikvienu aspektu.

Or. en

Pamatojums

Parlaments ir vairākkārt uzstājis, ka nepieciešama ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu 
droša reģenerācija, sterilizācija un apglabāšana, lai varētu piemērot vispārējo barošanas 
aizliegumu (skatīt EP nostāju likumdošanas procedūrā, ar kuru izveido Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002 un nostāju atkritumu pamatdirektīvas pirmajā lasījumā, kuru pieņēma 
2007. gada 13. februārī). 

Grozījums Nr. 148
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Jan Mulder

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai ar 
barības sastāvdaļām, kas satur ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus vai ir 
iegūtas no tiem;

b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu nesterilizētiem vai sterilizētiem 
pārtikas atkritumiem vai ar barības 
sastāvdaļām, kas satur šādus ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus vai ir 
iegūtas no tiem; 

Or. nl

Pamatojums

Ēdināšanas uzņēmuma pārtikas atkritumu izmantošana dzīvnieku barībā nenovēršami izraisīs 
dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumu un šo slimību izplatīšanās draudus. Līdzīgi 
gadījumi ir atkārtoti notikuši pagātnē. Turklāt pieļaujot ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumu izmantošanu dzīvnieku barībā, tiek apšaubīts izvairīšanās no kanibālisma princips, 
jo nav iespējams garantēt, ka produktos nebūs olbaltumvielas no tās pašas sugas dzīvniekiem, 
kuri šo barību ēdīs.

Grozījums Nr. 149
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai ar 
barības sastāvdaļām, kas satur ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus vai ir 
iegūtas no tiem;

b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu nesterilizētiem pārtikas 
atkritumiem vai ar barības sastāvdaļām, 
kas satur šādus ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumus vai ir iegūtas no tiem;

Or. en
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Pamatojums

Parlaments ir vairākkārt uzstājis, ka nepieciešama ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu 
droša reģenerācija, sterilizācija un apglabāšana, lai varētu piemērot vispārējo barošanas 
aizliegumu (skatīt EP nostāju likumdošanas procedūrā, ar kuru izveido Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002 un nostāju atkritumu pamatdirektīvas pirmajā lasījumā, kuru pieņēma 
2007. gada 13. februārī). 

Grozījums Nr. 150
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimniecības dzīvnieku barošana 
ar zāli, tos ganot vai barojot tos ar 
nopļautu zāli, kas aug laukā, kurā 
izmantots organiskais mēslojums vai 
augsnes ielabotāji, izņemot kūtsmēslus;

c) pļavu apstrāde ar mēslošanas 
līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kas 
iegūti, izmantojot nevis kūtsmēslus un 
kuņģa saturu, bet citus dzīvnieku 
blakusproduktus;

Or. de

Pamatojums

Reglamentējot tikai dzīvnieku barošanu ar zālaugiem, kas aug augsnē, kas mēslota ar 
dzīvnieku blakusproduktiem (izņemot kūtsmēslus), pienācīgi nav ņemts vērā ar to saistītais 
risks. Tādēļ ir jānosaka aizliegums mēslot pļavas ar jebkādiem organiskiem mēslošanas 
līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, izņemot kūtsmēslus un kuņģa saturu. Nekādā gadījumā 
nedrīkst noteikt nogaidīšanas periodus, jo tos lielā mērā ietekmē laika apstākļi un nav 
iespējams kontrolēt. Tāpat praksē nav īstenojams aizliegums barot ar zāli, kas aug šādā 
augsnē. 

Grozījums Nr. 151
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) zivjaudzētavās audzētu zivju barošana 
ar pārstrādātām dzīvnieku 

svītrots
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olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas 
sugas zivjaudzētavās audzētu zivju
ķermeņiem vai ķermeņa daļām.

Or. de

Pamatojums

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 
gewonnenem 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.

Grozījums Nr. 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Blakusproduktu likvidēšana

Pirmās, otrās un trešās kategorijas 
materiālu:
a) likvidē kā atkritumus apstiprinātā vai 
reģistrētā sadedzināšanas iekārtā:
i) tieši, bez iepriekšējas pārstrādes, vai
ii) pēc pārstrādes apstiprinātā iekārtā, ja 
to prasa kompetentā iestāde, veicot 
sterilizāciju spiediena ietekmē, un 
iezīmējot iegūto materiālu ar permanentu 
marķējumu;
b) likvidē vai reģenerē apstiprinātā vai 
reģistrētā līdzsadedzināšanas iekārtā, ja 
tas uzskatāms par atkritumiem:
i) tieši, bez iepriekšējas pārstrādes, vai
ii) pēc pārstrādes apstiprinātā iekārtā, ja 
to prasa kompetentā iestāde, veicot 
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sterilizāciju spiediena ietekmē, un 
iezīmējot iegūto materiālu ar permanentu 
marķējumu;
c) likvidē atļautā atkritumu poligonā pēc 
pārstrādes, veicot sterilizāciju spiediena 
ietekmē apstiprinātā iekārtā un iezīmējot 
iegūto materiālu ar permanentu 
marķējumu.

Or. es

Pamatojums

Ir izveidots jauns punkts, kurā atrunātas dažādas iespējas visu kategoriju blakusproduktu 
iznīcināšanai, lai nepieļautu to atkārtotu izmantošanu.

Grozījums Nr. 153
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var noteikt īstenošanas 
noteikumus, lai nodrošinātu 1. punktā 
paredzēto aizliegumu vienādu 
piemērošanu, un pasākumus, kas ļauj:

2. Komisija var noteikt īstenošanas 
noteikumus, lai nodrošinātu 1. punktā 
paredzēto aizliegumu vienādu 
piemērošanu, kā arī barības robežvērtības, 
līdz kurām tāds nejaušs piesārņojums ar 
1. punkta a) un b) apakšpunktā 
minētajām pārstrādātām dzīvnieku 
olbaltumvielām, no kura nevar izvairīties, 
izmantojot tehnoloģiski pamatotus 
paņēmienus, ir uzskatāms par nebūtisku.

a) atkāpjoties no 1. punkta 
a) apakšpunkta, barot kažokzvērus ar 
pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, 
kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvnieku 
ķermeņiem vai ķermeņa daļām; un
b) atkāpjoties no 1. punkta 
c) apakšpunkta, barot lauksaimniecības 
dzīvniekus ar zāli, kas aug laukā, kurā 
izmantots organiskais mēslojums vai 
augsnes ielabotāji, ar nosacījumu, ka tos 
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gana vai minēto zāli pļauj pēc 
nogaidīšanas perioda, kas nodrošina 
atbilstošu riska kontroli cilvēku un 
dzīvnieku veselībai.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
4. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
4. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.

Or. de

Pamatojums

Kažokādu dzīvnieku barošana ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kā minēts 18. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, un ganības ar organisko mēslojumu apstrādātā pļavā ir galvenie 
jautājumi, kurus risina ar šo regulu. Saskaņā ar 18. panta 2. punktu tos nedrīkst reglamentēt 
īstenošanas noteikumos. Tomēr būtu jāreglamentē tehniski jautājumi par atbilstību 
aizliegumiem un robežvērtībām saistībā ar lopbarības piesārņojumu ar dzīvnieku 
olbaltumvielām.

Grozījums Nr. 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
20. pants – e punkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pēc pārstrādes vai bez iepriekšējas 
pārstrādes, ja tie ir kūtsmēsli, gremošanas 
trakta saturs, kas atdalīts no gremošanas 
trakta, piens un piena produkti un 
jaunpiens, par ko kompetentā iestāde 
neuzskata, ka tie varētu radīt nopietnas 
transmisīvas slimības izplatīšanās risku;

ii) pēc pārstrādes vai bez iepriekšējas 
pārstrādes, ja tie ir kūtsmēsli, gremošanas 
trakta saturs, piens un piena produkti, 
jaunpiens, kā arī olas un olu produkti, par 
ko kompetentā iestāde neuzskata, ka tie 
varētu radīt nopietnas transmisīvas 
slimības izplatīšanās risku;

Or. es

Pamatojums

Ja gremošanas trakta saturs tiek izmantots biogāzes vai kompostēšanas iekārtās, nav 
jāpieprasa no operatoriem veikt izmaksu ziņā dārgo un lieko iepriekšējo atdalīšanu. Atdalīts 
un attīrīts gremošanas trakts ir jāklasificē kā 3. kategorijas materiāls. Turklāt tiek ierosināts 
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uzskatīt olas un olu produktus par tādiem pašiem materiāliem kā piens un nepārstrādāti 
produkti, lai tos izmantotu atļautā veidā.

Grozījums Nr. 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
20. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iestrādā zemē, nepārstrādājot, ja tie ir 
kūtsmēsli, gremošanas trakta saturs, kas 
atdalīts no gremošanas trakta, piens un 
piena produkti un jaunpiens, par ko 
kompetentā iestāde neuzskata, ka tie varētu 
radīt nopietnas transmisīvas slimības 
izplatīšanās risku;

f) iestrādā zemē, nepārstrādājot, ja tie ir 
kūtsmēsli, gremošanas trakta saturs, kas 
atdalīts no gremošanas trakta, piens un 
piena produkti un jaunpiens, kā arī olas un 
olu produkti, par ko kompetentā iestāde 
neuzskata, ka tie varētu radīt nopietnas 
transmisīvas slimības izplatīšanās risku;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts uzskatīt olas un olu produktus par tādiem pašiem materiāliem kā piens un 
nepārstrādāti produkti, lai tos izmantotu atļautā veidā.

Grozījums Nr. 156
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kā materiālu lauksaimniecības dzīvnieku, 
izņemot kažokzvērus, barošanai un laiž 
tirgū saskaņā ar 24. pantu, izņemot 
13. panta l) un m) punktā minēto materiālu,

i) kā barošanas materiālu vai 
lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošanai, un laiž tirgū 
saskaņā ar 24. pantu, izņemot 13. panta l) 
un m) punktā minēto materiālu,

Or. de
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Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav skaidrības šajā jautājumā, proti, nav saprotams, kāpēc i) puntā 
teksta formulējums “kā materiālu lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot kažokzvērus, 
barošanai” (arī 23. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 41. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
i) daļā teksta formulējums ir “kā materiālu lauksaimniecības dzīvnieku barībā vai 
lauksaimniecības dzīvnieku barošanai”). Teksts vai nu jāformulē vienādi, vai arī apsvērumos
ir jāizskaidro šīs izmaiņas iemesls.

Grozījums Nr. 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
22. pants – e punkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) izmantot lolojumdzīvnieku barošanai; svītrots

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atcelt atsauci uz 2. kategorijas materiāla izmantošanu par 
lolojumdzīvnieku barību.

Grozījums Nr. 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
22. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izmantot lolojumdzīvnieku barībā 
3. kategorijas materiāla gadījumā, par ko 
jāsaņem kompetentās iestādes 
apstiprinājums;

Or. es
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atcelt atsauci uz 1. un 2.kategorijas materiāla izmantošanu par 
lolojumdzīvnieku barību.

Grozījums Nr. 159
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
22. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) likvidēt saimniecībā, ja tas ir trešās 
kategorijas materiāls, kas minēts 13. panta 
f) punktā un citi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, kuri izņemti dzīviem 
dzīvniekiem saistībā ar ķirurģisku 
iejaukšanos, ja to atļauj kompetentā 
iestāde.

f) likvidēt saimniecībā, ja tas ir trešās 
kategorijas materiāls, kas minēts 13. panta 
f) punktā un citi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, kuri izņemti dzīviem 
dzīvniekiem saistībā ar ķirurģisku 
iejaukšanos, ja tas atļauts valsts tiesību 
akti.

Or. de

Pamatojums

Nav lietderīgi pieprasīt veterinārārstam, lai viņš pēc katras ķirurģiskas iejaukšanās 
kompetentajai iestādei vaicātu, ko iesākt ar operācijā radušos materiālu.

Grozījums Nr. 160
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
pārstrādes metodēm, izņemot sterilizāciju 
spiediena ietekmē, it īpaši attiecībā uz 
tādiem parametriem kā laiks, temperatūra 
un spiediens, ko piemēro minētajām 
pārstrādes metodēm;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Nav pieņemams, ka Komisijai būtu pilnvaras, izmantojot 48. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo procedūru, mainīt dzīvnieku blakusproduktu pašreizējo klasifikāciju bez iespējām 
Parlamentam un Padomei ietekmēt izmaiņu būtību. Šādas izmaiņas ir tik nozīmīgas, ka tās 
var izdarīt tikai tādā procedūrā, kurā Padome ir pienācīgi iesaistīta.

Grozījums Nr. 161
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumu transportēšanu, pārstrādi, 
izmantošanu vai likvidēšanu; līdz laikam, 
kad pieņems Kopienas tiesību aktus, šāda 
veida atkritumus var transportēt, 
pārstrādāt, izmantot vai likvidēt saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri nodrošina cilvēku un 
dzīvnieku veselībai radītā riska kontroli, 
šāda materiāla savākšanu un lietošanu.

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri nodrošina cilvēku un 
dzīvnieku veselībai radītā riska kontroli, 
šāda materiāla savākšanu un/vai lietošanu.

Or. en

Pamatojums

Izdarot tekstā šo grozījumu, dalībvalstīm ir iespēja izbarot 2. un 3. kategorijas materiālu 
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savvaļas dzīvniekiem (27. pants 1. punkts b) apakšpunktc v) daļa) bez nepieciešamības to 
savākt. Zemāk izklāstīto apsvērumu dēļ (skatīt grozījumu Nr. 4) ir ārkārtīgi svarīgi atļaut 
šāda veida atkāpi dalībvalstīs, kurās apdraudēto vai aizsargājamo savvaļas maitēdāju 
dzīvnieku un putnu efektīvas aizsardzības nolūkā ir vajadzīgs, lai šo sugu dzīvnieki brīvā dabā 
spētu atrast bojā gājušus dzīvniekus. Ekstensīvas lopkopības rezultātā bojā gājušie dzīvnieki 
ir būtisks šāda veida barības avots.

Grozījums Nr. 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Regulas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants 
Dalībvalstis, informējot Komisiju, var 
pieņemt šā panta īstenošanas pasākumus, 
lai izslēgtu 1., 2. un 3. kategorijas 
materiāla vākšanu noteiktās Natura 2000 
tīkla teritorijās vai citās teritorijās, kurās 
apdraudēto un aizsargājamo sugu vai 
maitēdāju putnu sugu aizsardzības nolūkā 
šādu pasākumu īstenošana ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvai 79/409/EEK un Direktīvai 
92/43/EEK. Šādu izslēgšanu atļauj, ņemot 
vērā noteiktus apstākļus, lai novērstu 
apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku 
veselībai. 
Šīs atkāpes neietekmē ne Lēmumu 
2005/830/EK, ne 27. panta 2. punktā 
paredzētās atkāpes. 

Or. en

Pamatojums

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 
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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 
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.

Grozījums Nr. 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu maitēdāju 
putnu sugu barošanai.

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu maitēdāju putnu sugu 
barošanai.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šādu teksta grozījumu, ir iespējams ņemt vērā visas maitēdāju putnu sugas, ko 
aizsargā saskaņā ar ES vai valsts tiesību aktiem, kā arī citu sugu dzīvniekus (piem., zīdītājus), 
kuri arī ir maitēdāji un ir apdraudēti, piemēram, brūnais lācis Ursus arctos (uz kuru 
neattiecas neviena pašreizējos tiesību aktos ietvertā atkāpe). 

Grozījums Nr. 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
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panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu maitēdāju 
putnu sugu barošanai.

panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu sugu 
barošanai.

Or. es

Pamatojums

Regulā atšķirībā no tajā iekļautajiem pašreizējiem noteikumiem elastīgāk būtu jāpaplašina 
iespēja izmantot blakusproduktus maitēdāju putnu barībā, jo ir konstatēts, ka paredzētās 
atkāpes nav pietiekamas, lai apturētu putnu sugu samazināšanos. Turklāt ir jāparedz līdzīga 
atkāpe par to, kā nodrošināt barību citām sugām, kuras izjūt barības trūkumu un kuru 
populācijas samazinās, un kuras nekādā gadījumā nenonāks cilvēku pārtikas vai dzīvnieku 
barības ķēdē.

Grozījums Nr. 166
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu maitēdāju 
putnu sugu barošanai.

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu dabīgajā vidē 
dzīvojošu apdraudētu vai aizsargājamu 
maitēdāju putnu sugu barošanai.

Or. de

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 darbības joma jānosaka konkrētāk: piemēram, nesadalītu 
liellopu vai antilopju izbarošana lauvām vai lāčiem vai čūsku barošana ar pelēm ir atbilstoša 
minēto dzīvnieku dabiskajam uzturam, tāpēc tā nebūtu jāierobežo.
Attiecīgā priekšlikuma 27. panta 2. punktā paredzētās atkāpes ir neatbilstošas, jo tās attiecas 
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tikai uz beigtu dzīvnieku vai tādu dzīvnieku daļu, kas nesatur īpašu riska materiālu, 
izbarošanu zooloģisko dārzu dzīvniekiem, bet ne cirka dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) maitēdāju putnu sugām, kuras drīkst 
barot ar šādu materiālu, dažās dalībvalstīs;

i) sugām, kuras drīkst barot ar šādu 
materiālu, dažās dalībvalstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka barošanai 
izmantojamajam materiālam nevar 
piekļūt citu sugu pārstāvji.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Nosacījumus par īpašu barotņu izveidi nekādā ziņā nevajadzētu attiecināt tikai uz 
maitēdājiem putniem; tie jāattiecina arī uz citiem putniem, kas dažkārt barojas ar bojā gājušo 
dzīvnieku atliekām, piemēram, bārdainā maitu lija un karaliskais ērglis.

Grozījums Nr. 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka barošanai 
izmantojamajam materiālam nevar 
piekļūt citu sugu pārstāvji.

(ii) konkrētus nosacījumus, lai novērstu 
sabiedrības un dzīvnieku veselības 
apdraudējumus.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, dalībvalstīm ir iespēja bez liekiem ierobežojumiem veidot barotavas.
Katrai dalībvalstij, izmantojot vai neizmantojot pasākumus, būtu jāspēj izveidot barotavas tā, 
lai tās būtu pieejamas arī citām sugām. Šāda elastība ir svarīga, piemēram, Spānijas ziemeļu 
daļā, kur brūnajam lācim (Ursus arctos) ir iespēja baroties vietās, kur to dara maitēdāji 
putni.

Grozījums Nr. 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) nosacījumus, kas vajadzīgi, lai 
izvairītos no apdraudējuma cilvēku un 
dzīvnieku veselībai.

Or. es

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, kurā ierosināts dzēst 3(b)(ii) punktu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
nekas neapdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību.

Grozījums Nr. 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nobeigušos lolojumdzīvnieku 
apbedīšanu;

a) nobeigušos lolojumdzīvnieku zirgu 
dzimtas dzīvnieku apbedīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attālo apgabalu platība konkrētā 
dalībvalstī, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt tās 
sauszemes teritorijas platības procentuālo 
daļu.

2. Attālo apgabalu platība konkrētā 
dalībvalstī, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt 
procentuālo daļu, kas nosakāma 
pamatojoties uz ģeogrāfiskiem kritērijiem
un lauksaimniecības dzīvnieku skaitu 
attiecīgajā teritorijā.

Or. es

Pamatojums

Teritoriālais kritērijs nav pietiekošs, lai paplašinātu attālo apgabalu definīciju. Jāņem vērā 
arī citi aspekti, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku blīvums un salas statuss.

Grozījums Nr. 173
Satu Hassi, Jill Evans

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) neskarot 15. panta 1. punktu, 
kompetentās iestādes var atļaut 
pasākumus dzīvnieku un dzīvnieku daļu 
pagaidu izolācijai, kas atbilst 12. panta 
f) punkta definīcijai, lai novērstu 
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apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku 
veselībai pirms to likvidēšanas saskaņā ar 
šīs Regulas 20. pantu;

Or. en

Pamatojums

Ieviešot izolāciju, tiek panākta lielāka elastība attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu 
savākšanu, neapdraudot sabiedrības un dzīvnieku veselību. Šī elastība uzlabos ilgtspējību un 
vides rādītājus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu savākšanu, samazinot savākšanas 
biežumu un iespējams samazinot savācamā materiāla daudzumu.

Grozījums Nr. 174
Satu Hassi, Jill Evans

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
kontroli, saistībā ar sadedzināšanu vai 
aprakšanu uz vietas;

a) nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
kontroli, saistībā ar materiāla 
sadedzināšanu vai aprakšanu uz vietas un 
dzīvnieku vai dzīvnieku daļu pagaidu 
izolāciju līdz likvidācijai;

Or. en

Pamatojums

Ieviešot izolāciju, tiek panākta lielāka elastība attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu 
savākšanu, neapdraudot sabiedrības un dzīvnieku veselību. Šī elastība uzlabos ilgtspējību un 
vides rādītājus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu savākšanu, samazinot savākšanas 
biežumu un iespējams samazinot savācamā materiāla daudzumu.

Grozījums Nr. 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) teritorijas platības maksimālo 
procentuālo daļu, kā minēts 2. punktā;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Teritoriālais kritērijs nav pietiekošs, lai paplašinātu attālo apgabalu definīciju. Jāņem vērā 
arī citi aspekti, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku blīvums un salas statuss. Savas 
teritorijas procentuālo daļu, kas uzskatāma par attāliem apgabaliem, ir jānosaka 
dalībvalstīm, nevis Komisijai.

Grozījums Nr. 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
29. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Neskarot šā panta noteikumus, 
dalībvalstis izsniedz valstu atļaujas 
attiecībā uz paņēmieniem, ar kuriem 
nevar izdarīt izmaiņas pārstrādes 
paņēmienos, bet var izdarīt izmaiņas 
atļauto paņēmienu parametros.

Or. es

Pamatojums

Apstiprināšanas procesu nevajadzētu piemērot paņēmieniem, ar kuriem izmaina parametrus 
paņēmienos, kuri ir jau atļauti. 

Grozījums Nr. 177
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visi dzīvnieku blakusproduktu aprites 
posmi no to rašanās līdz apstrādei, 
izmantošanai vai likvidēšanai ir pakļauti 
oficiālām kontrolēm.

Or. de

Grozījums Nr. 178
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentās iestādes veiktajās 
oficiālajās kontrolēs un uzraudzības 
pasākumos atklājas, ka nav ievērota viena 
vai vairākas šīs regulas prasības, 
kompetentā iestāde attiecīgi rīkojas.

1. Ja nav ievērotas šīs regulas prasības, 
kompetentā iestāde var attiecīgi rīkoties.

Or. de

Pamatojums

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, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass gegebenenfalls nur die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu 
werden.

Grozījums Nr. 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 62/64 AM\765117LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja uzņēmējs plāno nosūtīt pirmās 
kategorijas materiālu, otrās kategorijas 
materiālu vai gaļu un kaulu miltus vai 
dzīvnieku taukus, kas iegūti no pirmās 
kategorijas materiāla, uz citu dalībvalsti, 
galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde
izlemj par attiecīgā uzņēmēja pieteikumu:

1. Ja uzņēmējs plāno saņemt pirmās 
kategorijas materiālu, otrās kategorijas 
materiālu vai gaļu un kaulu miltus vai 
dzīvnieku taukus, kas iegūti no pirmās 
kategorijas materiāla, no citas dalībvalsts, 
viņš par to informē savas dalībvalsts 
kompetento iestādi, kura izlemj:

Or. es

Pamatojums

Piedāvātā sistēma rada valodu problēmas un sarežģījumus, kas saistīti ar kompetentās 
iestādes noteikšanu, tādēļ būtu vienkāršāk, ja uzņēmējs galamērķa dalībvalstī būtu atbildīgs 
par kompetentās iestādes informēšanu savā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galamērķa vietas kompetentā iestāde pēc 
tam, kad tā ir informēta par sūtījumu, 
informē izcelsmes vietas kompetento 
iestādi par katra sūtījuma pienākšanu, 
izmantojot TRACES sistēmu.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Piedāvātā sistēma rada problēmas, jo TRACES sistēmā nav iespējams izdarīt nekādus 
paziņojumus.

Grozījums Nr. 181
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Avril Doyle

Regulas priekšlikums
33. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta 2. līdz 4. punkta noteikumus 
neattiecina uz dzīvnieku 
blakusproduktiem, kas piegādāti 
izmantošanai gan par tehniskiem 
produktiem, lai izstrādātu, testētu un 
ražotu farmaceitiskus produktus, gan par 
laboratorijas reaģentiem citos 
diagnostikas vai izpētes nolūkos.

Or. en

Pamatojums

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.)

Grozījums Nr. 182
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šos produktus a) šos produktus
i) neparedz izmantot kā barības materiālu
lauksaimniecības dzīvnieku barošanai vai
iestrādāt zemē, kur gana lauksaimniecības 
dzīvniekus, vai

i) neparedz iestrādāt zemē, kur gana 
lauksaimniecības dzīvniekus, un

ii) neparedz izmantot kažokzvēru 
barošanai; un
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Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar šā panta nosaukumu ir paredzēti pasākumi, ar kuriem reglamentē citu, barības 
ķēdē neiekļautu, atvasinātu produktu laišanu tirgū. Šai ziņā ierobežojumi nav nepieciešami.
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