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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės (Šalutinių 
gyvūninių produktų reglamentas)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0345),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0220/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Be to, šiuo reglamentu nustatytos 
taisyklės turėtų būti taikomos laukinių 
gyvūnų, kurie įtariami užsikrėtę 
užkrečiama liga, skerdenoms arba tokių 
skerdenų dalims, siekiant apsaugoti nuo 
tokių gyvūnų keliamo pavojaus. Toks 
papildymas nereiškia, kad privaloma rinkti 
ir šalinti laukinių gyvūnų, nugaišusių arba 
sumedžiotų jų natūralioje buveinėje, kūnus. 
Jei vadovaujamasi gerąja medžiojimo 
patirtimi, laukinių medžiojamų gyvūnų 
žarnyną ir kitas kūno dalis galima saugiai 

(13) Be to, šiuo reglamentu nustatytos 
taisyklės turėtų būti taikomos laukinių 
gyvūnų, kurie įtariami užsikrėtę 
užkrečiama liga, skerdenoms arba tokių 
skerdenų dalims, siekiant apsaugoti nuo 
tokių gyvūnų keliamo pavojaus. Toks 
papildymas nereiškia, kad privaloma rinkti 
ir šalinti laukinių gyvūnų, nugaišusių arba 
sumedžiotų jų natūralioje buveinėje, kūnus.



PE418.148v01-00 6/56 PR\760933LT.doc

LT

šalinti vietoje. Sumedžiotų laukinių 
gyvūnų šalutiniams gyvūniniams 
produktams šio reglamento nuostatos 
taikomos tik tada, jei tokių medžiojamų 
gyvūnų tiekimui rinkai taikomi maisto 
higienos teisės aktai ir yra numatyta 
gamybos įmonių, tvarkančių medžiojamus 
gyvūnus, veikla.

Or. de

Pagrindimas

Geroji medžiojimo patirtis – tai neaiški teisinė sąvoka, kurios kaip tokios medžioklės teisėje 
nėra. Taip pat žr. 2 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Dėl Bendrijos teisės aktų nuoseklumo 
šiame reglamente turėtų būti vartojama 
2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvoje 
2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos 
reikalavimų, taikomų akvakultūros 
gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam 
tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir 
kontrolės pateikta vandens gyvūno 
apibrėžtis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Vandens fauna ir jos šalutiniai produktai apima daugiau gyvūnų, nei išvardyta, ypač 
bestuburius įvairiomis gyvenimo stadijomis, pvz., vabzdžių lervas ir kirminus, kurie 
naudojami gyvūnams augintiniams skirtų pašarų gamyboje. Taip pat žr. 3 straipsnio 6 dalies 
pakeitimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Veikla, susijusi su šalutiniais 
gyvūniniais produktais, dėl kurių kyla 
didelis pavojus visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai, turėtų būti vykdoma tik tose 
gamybos įmonėse, kurias kompetentinga 
institucija iš anksto patvirtino tokiai 
veiklai. Šią sąlygą visų pirma reikėtų 
taikyti nemaistinių gyvūninių produktų 
perdirbimo įmonėms ir kitoms įmonėms, 
tvarkančioms ir perdirbančioms 
neapdorotus šalutinius gyvūninius 
produktus. Reikėtų leisti kelių kategorijų 
šalutinius gyvūninius produktus tvarkyti 
toje pačioje gamybos įmonėje, su sąlyga, 
kad bus užkirstas kelias kryžminei taršai. 
Be to, reikėtų leisti iš dalies keisti šias 
sąlygas, jeigu medžiaga, kuri turi būti 
šalinama ir perdirbama, atsirado dėl didelio 
ligos protrūkio, su sąlyga, kad bus 
užtikrinta, kad laikinai taikant tokias iš 
dalies pakeistas sąlygas nebus didinamas 
ligos išplitimo pavojus.

(21) Veikla, susijusi su šalutiniais 
gyvūniniais produktais, dėl kurių kyla 
didelis pavojus visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai, turėtų būti vykdoma tik tose 
gamybos įmonėse, kurias kompetentinga 
institucija iš anksto patvirtino. Šią sąlygą 
visų pirma reikėtų taikyti šalutinių
gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms ir 
kitoms įmonėms, tvarkančioms ir 
perdirbančioms neapdorotus šalutinius 
gyvūninius produktus. Reikėtų leisti kelių 
kategorijų šalutinius gyvūninius produktus 
tvarkyti toje pačioje gamybos įmonėje, su 
sąlyga, kad bus užkirstas kelias kryžminei 
taršai. Be to, reikėtų leisti iš dalies keisti 
šias sąlygas, jeigu medžiaga, kuri turi būti 
šalinama ir perdirbama, atsirado dėl didelio 
ligos protrūkio, su sąlyga, kad bus 
užtikrinta, kad laikinai taikant tokias iš 
dalies pakeistas sąlygas nebus didinamas 
ligos išplitimo pavojus.

Or. de

Pagrindimas

Terminas „nemaistinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonės“ daugiau nevartojamas, jį 
pakeitė šiuo metu aiškiai apibrėžtas terminas „šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo 
įmonės“.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Mėšlo ir virškinamojo trakto turinio 
šalinti nebūtina, jeigu jie tinkamai apdoroti 

(29) Mėšlo ir virškinamojo trakto turinio 
šalinti nebūtina, jeigu jie tinkamai apdoroti 
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ir dėl jų nekyla pavojaus, kad liga bus 
perduota tręšiant dirvą. Šalutinių produktų 
iš gyvūnų, nugaišusių ūkyje arba paskerstų 
naikinant ligas, išskyrus USE, nereikėtų 
naudoti pašarų grandinėje. Šį apribojimą 
taip reikėtų taikyti importuotiems 
šalutiniams gyvūniniams produktams, 
kuriuos leidžiama įvežti į Bendriją, net 
jeigu Bendrijos pasienio kontrolės poste 
patikrinus nustatyta, kad jie netenkina 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų, ir 
produktams, kuriuos patikrinus Bendrijoje 
nustatyta, kad jie netenkina taikomų 
reikalavimų.

ir dėl jų nekyla pavojaus, kad liga bus 
perduota tręšiant dirvą. Šalutinių produktų 
iš gyvūnų, nugaišusių ūkyje arba paskerstų 
naikinant ligas, nereikėtų naudoti pašarų 
grandinėje. Šį apribojimą taip reikėtų 
taikyti importuotiems šalutiniams 
gyvūniniams produktams, kuriuos 
leidžiama įvežti į Bendriją, net jeigu 
Bendrijos pasienio kontrolės poste 
patikrinus nustatyta, kad jie netenkina 
Bendrijos teisės aktų reikalavimų, ir 
produktams, kuriuos patikrinus Bendrijoje 
nustatyta, kad jie netenkina taikomų 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

USE nuoroda klaidina. Šalutiniai produktai iš gyvūnų, kurie užsikrėtę USE, reglamentuojami 
Reglamente (EB) Nr. 999/2001.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Nereikėtų reikalauti denatūruoti trąšų panaudojant baltymines medžiagas. Patirtis parodė, 
kad visuomenė, kai nenustatyta, kokia medžiaga būtų tinkama, gali neteisingai suprasti tokį 
reikalavimą. Užuot reikalavus denatūruoti, reikėtų reikalauti parengti dokumentaciją, kurį 
padėtų užtikrinti atsekamumą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 tam 
tikriems produktams, visų pirma, guanui, 
tam tikriems kailiams, kurie buvo apdoroti 
ypatingais būdais, pvz., rauginant, ir tam 
tikriems medžioklės trofėjams to 
reglamento reikalavimai netaikomi. 
Panašias išimtis, pvz., riebalų perdirbimo 
pramonės produktams, reikėtų numatyti 
įgyvendinimo priemonėmis. Tačiau 
siekiant išlaikyti tinkamą pašarų 
grandinės apsaugos lygį iš ekonominės 
veiklos vykdytojų, naudojančių 1 ir 2 
kategorijos medžiagas gyvūnų augintinių 
ėdalui gaminti, toliau turėtų būti 
reikalaujama gauti patvirtinimą.

(63) Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 tam 
tikriems produktams, visų pirma, guanui, 
tam tikriems kailiams, kurie buvo apdoroti 
ypatingais būdais, pvz., rauginant, ir tam 
tikriems medžioklės trofėjams to 
reglamento reikalavimai netaikomi. 
Panašias išimtis, pvz., riebalų perdirbimo 
pramonės produktams, reikėtų numatyti 
įgyvendinimo priemonėmis. 

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti galimybės 1 ir 2 kategorijos žaliavas naudoti gyvūnų augintinių ėdalui gaminti. 
Atitinkamai pakeisti 22 straipsnio e punkto ii papunktis ir 45 straipsnio 3 pastraipa.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas šalutiniams 
gyvūniniams produktams ir jų 

1. Šis reglamentas taikomas:
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gaminiams:
a) kurie pagal Bendrijos teisės aktus nėra 
skirti vartoti žmonėms; arba

a) šalutiniams gyvūniniams produktams ir 
jų gaminiams, kurie pagal Bendrijos teisės 
aktus nėra skirti vartoti žmonėms; arba

b) kurie pagal Bendrijos teisės aktus gali 
būti skirti vartoti žmonėms, tačiau kurie 
ekonominės veiklos vykdytojo sprendimu 
yra skirti kitiems tikslams nei žmonėms 
vartoti.

b) gyvūniniams produktams, kurie pagal 
Bendrijos teisės aktus gali būti skirti vartoti 
žmonėms, tačiau kurie ekonominės veiklos 
vykdytojo sprendimu yra skirti kitiems 
tikslams nei žmonėms vartoti. Šis 
sprendimas nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Painiojami terminai. 3 straipsnyje apibrėžiama, kad šalutiniai gyvūniniai produktai nėra 
skirti vartoti žmonėms ir kad tik gyvūniniai produktai gali būti tinkami vartoti žmonėms (3 
straipsnio 17 punktas). Įmonėms neturėtų būti suteita galimybė produktus, kurie kartą jau 
buvo nurodyti kaip netinkami vartoti žmonėms, vėl pateikti į rinką.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jeigu tai sausumos gyvūnai, nesurinkti 
po to, kai jie buvo nužudyti vadovaujantis 
gerąja medžioklės patirtimi,

ii) jeigu tai sausumos gyvūnai, nesurinkti 
po to, kai jie buvo nužudyti vadovaujantis 
medžioklės teisės nuostatomis,

Or. de

Pagrindimas

Geroji medžiojimo patirtis – tai neaiški teisinė sąvoka, kurios kaip tokios medžioklės teisėje 
nėra.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) kilmės ūkyje gautam, laikomam, 
pašalinamam ar naudojamam pienui,
produktams pieno pagrindu ir
priešpieniui;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad reglamentas būtų aiškesnis ir jį būtų galima lengviau suprasti. 
Pasirinkta formuluotė atitinka 20 straipsnio f punkte pateikiamą formuluotę. Be to, ne visai 
aiški sąvokos „skystas pienas“ prasmė.

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) iš gyvūninių riebalų pagaminti 
cheminiai produktai, jei gaminant 
laikomasi įgyvendinimo nuostatose 
nustatytų sąlygų. 

Or. de

Pagrindimas

Daryti išimtį iš gyvūninių riebalų pagamintiems cheminiams produktams galima, kadangi, 
atsižvelgiant į išnašoje pateikiamas sąlygas, rizika, susijusi su iš gyvūninių riebalų 
pagamintais cheminiais produktais, žmonių ir gyvūnų sveikatai  yra minimali.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šalutiniai gyvūniniai produktai − 11, 12 
ir 13 straipsniuose nurodyti nužudyti ar 
nugaišę gyvūnai, jų kūno dalys ar 
gyvūniniai produktai, taip pat oocitai, 
gemalai ir sperma;

(1) šalutiniai gyvūniniai produktai − 11, 12 
ir 13 straipsniuose nurodyti nužudyti ar 
nugaišę gyvūnai, jų kūno dalys ar 
gyvūniniai produktai, neskirti vartoti 
žmonėms, taip pat oocitai, gemalai ir 
sperma;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad reglamentas apima tik 2 straipsnio 1 pastraipoje apibrėžtus 
šalutinius gyvūninius produktus, taigi šalutinių gyvūninių produktų apibrėžtyje turėtų būti 
nuoroda, kad šie produktai neskirti vartoti žmonėms. Be to, taip užtikrinamas suderinamumas 
su ankstesniame reglamente pateikiamu terminu ir išvengiama, kad kas nors bus neteisingai 
suprasta. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) gyvūnas augintinis – gyvūnas, kurį 
žmogus paprastai maitina ir laiko ne 
ūkininkavimo tikslais, bet jo nevartoja 
maistui;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant ES teisės aktų suderinamumo, reikėtų remtis jau esamomis apibrėžtimis. Pasirinkta 
apibrėžtis paimta iš ankstesnio Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 2 straipsnio 1 dalies h 
punkto. Komisijos pasiūlyme daroma nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 998/2003, tačiau šiame 
reglamente pateikiamas sąrašas nėra baigtinis.  Dėl nuolatinių teisinių nuorodų reglamentą 
sunkiau skaityti ir suprasti, ir tai nesuderinama su geros teisėkūros principu.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vandens gyvūnas – Direktyvos 
2006/88/EB 3 straipsnio 1 dalies e punkte 
apibrėžtas vandens gyvūnas;

(6) vandens gyvūnas – visą laiką arba 
didesnę laiko dalį vandenyje gyvenantis 
gyvūnas bet kokia jo gyvenimo stadija ir 
jo išvestiniai produktai; 

Or. de

Pagrindimas

Vandens fauna ir jos šalutiniai produktai apima daugiau gyvūnų, nei išvardyta, ypač 
bestuburius įvairiomis gyvenimo stadijomis, pvz., vabzdžių lervas ir kirminus, kurie 
naudojami gyvūnams augintiniams skirtų pašarų gamyboje. Taip pat žr. 17 konstatuojamosios 
dalies pakeitimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) gamintojas – asmuo, gaminantis 
šalutinius gyvūninius produktus arba jų 
gaminius;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Gamintojo apibrėžtį reikėtų išbraukti, kadangi ji nevartojama šiame reglamente ir, be to, ją 
apima ekonominės veiklos vykdytojo apibrėžtis. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) sterilizavimas slėgiu – šalutinių 
gyvūninių produktų perdirbimas po 
susmulkinimo į ne didesnius kaip 50 mm 
gabalėlius, ne trumpiau kaip 20 minučių 
nepertraukiamai kaitinant, jų vidaus 
temperatūrai pasiekus daugiau kaip 133 
°C, sudarius ne mažiau kaip 3 barų 
absoliutinį slėgį.

(16) sterilizavimas slėgiu – šalutinių 
gyvūninių produktų perdirbimas 
vadovaujantis įgyvendinimo nuostatose 
nustatytais slėgio parametrais;

Or. de

Pagrindimas

Į kitas apibrėžtis techniniai duomenys nebuvo įtraukiami. Techninės detalės turėtų būti 
pateikiamos įgyvendinimo nuostatose, kad taikant komitologijos procedūrą būtų galima jas 
pakeisti, jei reikia.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) gyvūniniai produktai – iš gyvūnų 
gauti produktai ir iš tokių produktų gauti 
produktai, taip pat ir šioms reikmėms 
paruošti gyvi gyvūnai;

(17) gyvūniniai produktai:

–  gyvūninis maistas, įskaitant medų ir 
kraują,
–  maistui skirti gyvi dvigeldžiai 
moliuskai, gyvi dygiaodžiai, gyvi 
gaubtagyviai ir gyvi jūros pilvakojai, taip 
pat 
– maistui skirti iš gyvūnų gauti produktai 
ir iš tokių produktų gauti produktai, taip 
pat ir šioms reikmėms paruošti gyvi 
gyvūnai;
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant laikytis nuoseklios ir geros teisėkūros principo, reikėtų pasinaudoti Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 priedo Nr. 1 8.1 punkte pateikiama gyvūninių produktų apibrėžtimi. Tai svarbu 
ir todėl, kad įmonėms, gavusioms patvirtinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 
nuostatas, nereikėtų gauti patvirtinimo pagal naujojo reglamento nuostatas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) atoki vietovė – vietovė, kurioje 
gyvūnų populiacija yra tokia maža ir 
reikiami įmonės ar įrenginiai taip toli, 
kad, palyginti su pašalinimu vietoje, 
reikiamos šalutinių gyvūninių produktų 
surinkimo ir vežimo priemonės būtų 
nepriimtinai sudėtingos;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama teksto aiškumo ir nuoseklumo.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) skerdena – paskersto ir išdoroto 
gyvūno kūnas;

Or. de
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Pagrindimas

Žodis „skerdena“ vartojamas ne vieną kartą, tačiau šios sąvokos apibrėžties nepateikiama.  
Pateikiama apibrėžtis paimta iš Reglamento (EB) Nr. 853/2004.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrina, kad kompetentinga institucija
nuolat stebėtų, kaip vykdomos 1 dalyje 
nurodytos priemonės;

Or. de

Pagrindimas

Išbrauktoje teksto dalyje tik pakartojamas 1 dalies tekstas, todėl vadovaujantis geros 
teisėkūros principu jį reikėtų išbraukti. Jau šio straipsnio 1 dalies nuostatos apima 
veiksmingos sistemos sukūrimą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skiria tokios sistemos veikimui 
reikiamų lėšų.

b) užtikrina, kad turint mintyje 11 
straipsnyje ir 12 straipsnio b–h punktuose 
išvardytus šalutinius gyvūninius 
produktus būtų skiriama pakankamai 
lėšų, reikalingų, kad galėtų veikti 1 dalyje 
nurodyta infrastruktūra.

Or. de

Pagrindimas

Bendras reikalavimas, kad valstybės narės skirtų lėšų visų šalutinių gyvūninių produktų 
sistemai, yra neadekvatus. Finansavimo reikalavimas turėtų būti susijęs tik su gyvūnų 
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sveikatai pavojingomis medžiagomis. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Bendri su gyvūnų sveikata susiję 

apribojimai
1. Nepažeidžiant 2 straipsnio 4 dalies, 
šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų 
gaminiai nevežami iš ūkių, įmonių ar 
teritorijų, kuriose taikomi apribojimai
a) pagal Bendrijos veterinarijos teisės 
aktus;
b) dėl užfiksuotos sunkios užkrečiamos 
ligos
i) kuri yra Direktyvos 92/119/EEB I 
priedo sąraše, arba
ii) kuri nurodyta Komisijos nustatytame 
sąraše.
Priemonės, nurodytos b punkto ii 
įtraukoje, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos laikantis 48 
straipsnio 4 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
2. Jei šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų 
gaminiai išvežami laikantis sąlygų, kurias 
turi priimti Komisija, kad užkirstų kelią 
žmonėms ar gyvūnams užkrečiamoms 
ligoms plisti, 1 dalis netaikoma.
Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos 
laikantis 48 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Šis straipsnis yra perteklinis, kadangi iš esmės ES teisės aktais pagrįstose kovos su gyvūnų 
ligomis nuostatose išsamiai nurodoma, kokie produktai gali būti išvežami iš teritorijų, kuriose 
taikomi apribojimai. Taigi reglamento 2 straipsnio 4 dalies nuostatų pakanka.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Kitų šalutinių gyvūninių produktų 

gaminių tiekimas rinkai, išskyrus pašarų 
grandinę

1. Ekonominės veiklos vykdytojai gali 
tiekti rinkai šalutinių produktų gaminius, 
išskyrus 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
gaminius, jeigu:
a) šie gaminiai yra:
i) neskirti naudoti kaip pašarinės žaliavos 
ūkiniams gyvūnams šerti arba tręšti 
dirvoms, kur ganomi tokie gyvūnai, arba
ii) skirti šerti kailiniams gyvūnams, ir
b) ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina pavojaus visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai kontrolę, kai:
i) saugiai gaunama pagal 42 straipsnį;
ii) saugiai apdorojama pagal 43 straipsnį, 
jei saugiai gaunant neužtikrinama 
pakankama kontrolė; arba
iii) patikrinama, ar produktai yra 
naudojami tik pagal saugią galutinę 
paskirtį laikantis  44 straipsnio, jei saugiai 
apdorojant neužtikrinama pakankama 
kontrolė.
2. Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat 
gali tiekti 1 dalyje nurodytus šalutinių 
produktų gaminius rinkai be apribojimų, 
jei Komisija, kaip numatyta 3 dalyje, 
nustato galutinį gamybos grandinės tašką, 
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po kurio minėtieji gaminiai nebekelia 
jokio reikšmingesnio pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai.
3. Komisija gali priimti priemones, 
susijusias su sąlygomis, į kurias 
atsižvelgiant nustatomas galutinis 
gamybos grandinės taškas, po kurio 
tiekimui rinkai nebetaikomi visuomenės 
ar gyvūnų sveikatos reikalavimai.

Or. de

(Žr. Komisijos pasiūlymo 41 straipsnį.)

Pagrindimas

Šalutinių gyvūninių produktų gaminius galima apdirbti taip, kad jie nekeltų jokio pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai. Galutinis taškas – tai pagrindinė naujo, persvarstyto 
reglamento koncepcija ir dėl jo ribojama 1 skyriaus 1 skirsnyje apibrėžta reglamento taikymo 
sritis. Dėl šios priežasties galutinį punktą reikėtų apibrėžti jau šiame skirsnyje, o ne 41 
straipsnyje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) gyvūnų augintinių maisto tvarkymas 
arba gaminimas.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, ar gyvūnų augintinių pašarų įmonėms būtina registruotis ar gauti patvirtinimą. Žr. 6 
straipsnio 1 dalies f punktą, 7 straipsnio 1 dalies f punktą ir 45 straipsnį bei Pašarų saugos 
teisės aktą. Siekiant užtikrinti nuoseklumą šioje pramonės šakoje ir išvengti su prekyba 
susijusių problemų, svarbu, kad būtų nustatyta, jog visoms gyvūnų augintinių pašarų įmonėms 
būtina gauti bendrąjį patvirtinimą. Europos Sąjungoje atitinkamoje šalyje įmonė turi gauti 
patvirtinimą, kad galėtų išduoti sveikatos sertifikatus, ir tuomet būtų galima gauti importo į 



PE418.148v01-00 20/56 PR\760933LT.doc

LT

Bendriją leidimus. Ir toliau turėtų būti neleidžiama gaminti 2 ir 3 kategorijų medžiagų 
turinčio gyvūnų augintinių pašaro. Taip pat žr. 22 straipsnio e punktą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas, įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šioje nuostatoje daryti nuorodą į gamybos įmones būtų nenuoseklu. Remiantis Reglamento 
(EG) Nr. 853/2004 nuostatomis patvirtinimą gauna įmonės, o ne gamybos įmonės. Tas pats 
pasakytina ir apie pašarų sektorių ((EB) Nr. 183/2005). Sąvoką reikėtų vartoti nuosekliai. 
Taip pat išlaikomas nuoseklumas atsižvelgiant į 3 straipsnio 21 punkte pateikiamą „gamybos 
įmonės“ apibrėžtį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama kalbinio aiškumo, kad būtų išvengta nelogiškumo, ir pateikiama nuoroda 
į įgyvendinimo nuostatas, išvardytas 9 straipsnyje.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) įmonių ir gamybos įmonių, kurioms 
taikomas VI skyriaus 2 skirsnio nuostatos, 
išskyrus gyvūnų augintinių pašarų
įmones.

Or. de

Pagrindimas
Kaip ir 6 straipsnio 1 dalies f punkte – neaišku, ar gyvūnų augintinių pašarų įmonėms būtina 
registruotis ar gauti patvirtinimą. Žr. 6 straipsnio 1 dalies f punktą, 7 straipsnio 1 dalies f 
punktą ir 45 straipsnį bei Pašarų saugos teisės aktą. Siekiant užtikrinti nuoseklumą šioje 
pramonės šakoje ir išvengti su prekyba susijusių problemų, svarbu, kad būtų nustatyta, jog 
visoms gyvūnų augintinių pašarų įmonėms būtina gauti bendrąjį patvirtinimą. Europos 
Sąjungoje atitinkamoje šalyje įmonė turi gauti patvirtinimą, kad galėtų išduoti sveikatos 
sertifikatus, ir tuomet būtų galima gauti importo į Bendriją leidimus. Ir toliau turėtų būti 
neleidžiama gaminti 2 ir 3 kategorijų medžiagų turinčio gyvūnų augintinių pašaro. Taip pat 
žr. 22 straipsnio e punktą. 

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių transporto.

Or. de

Pagrindimas

Jei būtų reikalaujama, kad šalutinius gyvūninius produktus vežančios įmonės registruotųsi, 
valdžios institucijos galėtų sužinoti apie transporto įmones, tuomet būtų galima jas stebėti ir 
būtų užkirstas kelias galimybėms, kad šalutiniai gyvūniniai produktai transportavimo metu 
būtų perdeklaruojami kaip maisto produktai. Taip pat žr. 7 straipsnio 2 dalį.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmones ir gamybos įmones, kurių 
nereikalaujama tvirtinti pagal 1 dalies a, b 
ir c punktus, registruoja kompetentinga 
institucija, ekonominės veiklos vykdytojui 
pateikus paraišką.

2. Įmonės ir gamybos įmonės, kurių 
nereikalaujama tvirtinti pagal 1 dalies a, b, 
c ir g punktus, privalo registruotis.

Paraiškoje turi būti pateikiama ši 
informacija:

Registracijos paraiškoje turi būti 
pateikiama ši informacija:

a) naudotų šalutinių gyvūninių produktų 
kategorija;

a) naudotų šalutinių gyvūninių produktų 
kategorija;

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama kalbinio aiškumo. Pateikiama nuoroda į 7 straipsnio 1 dalies g punktą, 
kad būtų aišku, kad šalutinius gyvūninius produktus vežančios įmonės turi registruotis. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalutiniai gyvūniniai produktai ir, jei to 
reikalauja šio reglamento nuostatos arba 
pagal šį reglamentą priimtos taisyklės, − jų 
gaminiai joje tvarkomi laikantis 
9 straipsnyje nustatytų higienos 
reikalavimų;

b) šalutiniai gyvūniniai produktai ir, jei to 
reikalauja šio reglamento nuostatos arba 
pagal šį reglamentą priimtos taisyklės, − jų 
gaminiai joje tvarkomi laikantis šio 
reglamento I priede ir kitų 9 straipsnyje 
nustatytų higienos reikalavimų;

Or. de
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Pagrindimas

Bendrieji higienos reikalavimai neturėtų būti įgyvendinimo nuostatų, dėl kurių sprendžiama 
taikant komitologijos procedūrą, dalis. Jie yra labai svarbūs, todėl juos reikia paminėti 
pagrindiniame tekste. Taip pat žr. 9 straipsnio d punkto i papunktį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įmonės ir gamybos įmonės, kurios jau 
buvo patvirtintos arba registruotos pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 
nuostatas, neturi iš naujo gauti 
patvirtinimo ar registruotis.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata padeda sumažinti biurokratiją ir ją taikant nesukeliama pavojaus. Ši nuostata 
pateikta 51 straipsnyje (Pereinamojo laikotarpio priemonė), tačiau ją tikslingiau pateikti 
skyriuje, kuriame reglamentuojamas patvirtinimas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) bendrų higienos reikalavimų, taikomų 
patvirtintose įmonėse ir gamybos 
įmonėse;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendrieji higienos reikalavimai neturėtų būti įgyvendinimo nuostatų, dėl kurių sprendžiama 
taikant komitologijos procedūrą, dalis. Jie yra labai svarbūs, todėl juos reikia paminėti 
pagrindiniame tekste. Atitinkamai pakeistas  8 straipsnio 1 dalies b punktas.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gyvūninės kilmės produktai, gauti iš 
gyvūnų, kurie buvo pateikti neteisėtam 
apdorojimui, kaip nurodyta Direktyvos 
96/22/EB 1 straipsnio 2 dalies d punkte ir 
Direktyvos 96/23/EB 2 dalies b punkte;

c) gyvūninės kilmės produktai, gauti iš 
gyvūnų, kurie buvo pateikti taisyklių 
neatitinkančiam apdorojimui, kaip 
nurodyta Direktyvos 96/22/EB 1 straipsnio 
2 dalies d punkte arba Direktyvos 
96/23/EB 2 dalies b punkte;

Or. de

Pagrindimas

Šiame kontekste žodis „neteisėtas“ nelabai tinka. Dėl loginių priežasčių tarp minėtųjų 
direktyvų reikėtų įrašyti žodį „arba“, kitaip nuostata galiotų tik tuomet, jei gyvūnai būtų 
apdorojami abejose direktyvose nurodytais būdais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) viešojo maitinimo atliekos iš 
tarptautinių maršrutų transporto 
priemonių;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

 Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) supuvusios 3 kategorijos medžiagos, 
kurios kelia pavojų žmonių ir gyvūnų 
sveikatai.

Or. de

Pagrindimas

Supuvusios medžiagos, kurios pirmiausios buvo priskirtos 3 kategorijai, turėtų būti 
perskiriamos į 2 kategoriją tuo atveju, jei jos kelia pavojų sveikatai, ir atitinkamai tvarkomos.  
Taip pat žr. 21 straipsnio c punktą ir 23 straipsnio 1 dalies g punktą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punktas, įvadinis tekstas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su b punkto i papunkčiu, reikėtų paminėti ir skerdeną.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) naminių paukščių galvos; ii) naminių paukščių galvos, neskirtos 
vartoti žmonėms;

Or. de

Pagrindimas

Įrašius minėtąjį tekstą tampa aišku, kad mintyje turimos tik tam tikros naminių paukščių 
galvos. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad Europos Sąjungoje vištos kartais parduodamos su 
galvomis.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kailiai ir odos, įskaitant jų likučius; iii) kailiai ir odos, įskaitant jų likučius, 
neskirti gaminti žmonėms vartoti tinkamą 
želatiną ar kitus maisto produktus; 

Or. de

Pagrindimas

Maisto produktų higienos taisyklės nustatytos Reglamente EG) Nr. 853/2004. Reikėtų 
patikslinti, kad želatina (skirta vartoti žmonėms), negaminama iš 3 kategorijos medžiagų. Dėl 
šio neaiškumo būta daug problemų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gyvūnų, kuriems nepasireiškia jokios c) gyvūnų, kuriems nepasireiškia jokios 
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ligos, kuria per jų kraują galima užkrėsti 
žmones ir gyvūnus, klinikiniai požymiai, 
kraujas, gautas iš

ligos, kuria per kraują galima užkrėsti 
žmones ir gyvūnus, klinikiniai požymiai, 
kraujas, gautas iš

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė, kad neturi būti ligos, kuria „per jų kraują“ galima užkrėsti žmones ir gyvulius, 
požymių, duoda užuomina, kad daromas kraujo tyrimas. Tačiau mintyje turimas skerdžiamų 
galvijų patikrinimas (ante mortem patikrinimas).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) šalutiniai gyvūniniai produktai, gauti 
gaminant žmonėms vartoti skirtus 
produktus, įskaitant pieno gamybos 
atliekas ir kaulus, iš kurių pašalinti 
riebalai, ir spirgus, kurie daugiau jau nėra 
skirti maisto produktams gaminti;

Or. de

Pagrindimas

1) Siekiama patikslinti, kad pieno gamybos atliekos taip pat priskiriamos 3 kategorijai, nes 
būta daug atskyrimo problemų.

2) Maisto produktų higienos taisyklės nustatytos Reglamente EG) Nr. 853/2004. Reikėtų 
patikslinti, kad želatina (skirta vartoti žmonėms), negaminama iš 3 kategorijos medžiagų. Dėl 
šio neaiškumo būta daug problemų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai,
nekeliančias viešojo maitinimo atliekas, 
kurie, patiekti rinkai vartoti žmonėms ar 
gyvūnams šerti, dėl komercinių priežasčių, 
gamybos problemų, pakuotės defektų ar 
kitų trūkumų nebėra skirti vartoti žmonėms 
ar šerti gyvūnams;

Or. de

Pagrindimas

Perkeliama sakinio dalis „nekeliančių pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai“, kad būtų 
aišku, jog ši dalis siejama su viešojo maitinimo atliekomis.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) švieži vandens gyvūnų šalutiniai 
produktai iš gamyklų ar įmonių, 
gaminančių žmonėms vartoti skirtus 
produktus;

h)  vandens gyvūnų šalutiniai produktai iš 
gamyklų ar įmonių, gaminančių žmonėms 
vartoti skirtus produktus;

Or. de

Pagrindimas
Žodį „švieži“ reikia išbraukti. Nesuprantama, kodėl neturėtų būti įtraukiami jau nešvieži 
vandens gyvūnų šalutiniai produktai. Be to, šviežumo sąvoką galima labai įvairiai aiškinti ir 
jos negalima apibrėžti remiantis objektyviais kriterijais.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) nugaišę Rodentia ir Lagomorpha būrių 
gyvūnai ir jų dalys, išskyrus 1 kategorijos 
ar 2 kategorijos medžiagas, nurodytas 12 

Išbraukta.
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straipsnio a–g punktuose;

Or. de

Pagrindimas

Nugaišusių gyvūnų kūnai, išskyrus dėl komercinių priežasčių skerdžiamus 1 dienos viščiukus, 
gali būti priskiriami tik 2 kategorijai.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) kailiai ir odos, kanopos, plunksnos, 
vilna, ragai, plaukai ir kailiai, gauti iš 
gyvūnų, kurie neturi per šiuos produktus 
užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų 
klinikinių požymių, išskyrus nurodytus c 
punkte;

l) kailiai ir odos, kanopos, plunksnos, 
vilna, ragai, plaukai ir kailiai, gauti iš 
gyvūnų, kurie neturi per šiuos produktus 
užkrečiamų žmonėms ar gyvūnams ligų 
klinikinių požymių, išskyrus nurodytus b 
punkte;

Or. de

Pagrindimas
Šiuo atveju aišku, kad norėta daryti nuorodą į b, o ne į c punktą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio  m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) mažmeninės ir didmeninės prekybos 
sektorių atliekos.

Or. de

Pagrindimas

Su mažmeninės ir didmeninės prekybos sektorių atliekomis susijusi rizika panaši į riziką, kuri 
atsiranda dėl viešojo maitinimo atliekų, todėl jas reikėtų aiškiai apibrėžti kaip tai pačiai 
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kategorijai priklausančias atliekas.  Jei jos supūva, 12 straipsnio i punkto pakeitimu 
užtikrinama, kad tuomet šios medžiagos priskiriamos 2 kategorijai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas
Reikėtų vartoti sąvoką „ekonominės veiklos vykdytojas“, kadangi 2 straipsnyje nepateikiama 
asmens apibrėžtis, tačiau 2 straipsnio 12 punkte pateikiama ekonominės veiklos vykdytojo 
apibrėžtis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo 
įmonės, šalutinių gyvūninių produktų 
transformavimo į biodujas ir kompostą 
įmonės ir įmonės, tvarkančios kelių 
kategorijų šalutinius gyvūninius produktus, 
parengia 1 dalyje nurodytą procedūrą
atsižvelgdamos į rizikos analizės ir 
svarbiausių valdymo taškų (RASVT) 
sistemos principus.

3. Šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo 
įmonės, šalutinių gyvūninių produktų 
transformavimo į biodujas ir kompostą 
įmonės ir įmonės, tvarkančios kelių 
kategorijų šalutinius gyvūninius produktus, 
parengia vieną ar kelias procedūras, pagal 
1 dalį grindžiamas rizikos analizės ir 
svarbiausių valdymo taškų (RASVT) 
sistemos principais.

Tokių įmonių ekonominės veiklos 
vykdytojai:

Tokių įmonių ekonominės veiklos 
vykdytojai atlieka:

a) nustato ir kontroliuoja svarbiausius 
valdymo taškus įmonėse;

a) rizikos veiksnių, kuriems reikia užkirsti 
kelią, juos pašalinti ar sumažinti iki 
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priimtino lygio, identifikavimą;
b) sukuria ir įdiegia svarbiausių valdymo 
taškų stebėsenos ir tikrinimo metodus;

b) svarbiausių valdymo taškų 
identifikavimą tame etape ar etapuose, 
kuriuose valdymas yra esminis dalykas 
užkertant kelią rizikos veiksniui ar jį 
pašalinant arba sumažinant jį iki 
priimtino lygio;

c) kai produktas, gautas perdirbant, nėra 
tiesiogiai šalinamas toje pačioje vietoje 
deginimo, bendro deginimo, naudojant 
kaip kurą ar alternatyviu šalinimo 
metodu, leidžiamu pagal 22 straipsnio a 
punktą, ima reprezentatyvius mėginius 
atitikčiai patikrinti –

c) svarbiausių valdymo taškų ribų 
nustatymą, kai nubrėžiama riba tarp to, 
kas priimtina ir kas nepriimtina, kad būtų 
vykdoma identifikuotų rizikos veiksnių 
prevencija, šalinimas ar jų sumažinimas;

i) kiekvienos perdirbtos partijos dėl 
atitikties standartams, visų pirma dėl 
perdirbimo metodų ir galutinio produkto 
mikrobiologinės saugos, kurie buvo 
nustatyti priemonėse, priimtose pagal šio 
straipsnio 6 dalį,
ii) ar neviršijami Bendrijos teisės aktuose 
nustatyti didžiausi leistini fizinių ir 
cheminių likučių kiekiai;
d) tvarko b ir c punktuose nurodytų 
tyrimų rezultatų duomenis, jei taikytina, ir 
saugo juos ne trumpiau kaip dvejus 
metus, kad galėtų pateikti 
kompetentingoms institucijoms;

d) veiksmingų svarbiausių valdymo taškų 
stebėsenos, tikrinimo procedūrų 
nustatymą ir vykdymą;

da) korekcinių priemonių nustatymą, kai 
stebėsenos metu nustatoma, kad 
svarbiausias valdymo taškas 
nebevaldomas;
db) reguliariai atliekamų procedūrų, 
kuriomis tikrinama, ar a–e punktuose 
nurodytos priemonės efektyviai veikia, 
sukūrimą;
dc) dokumentų ir įrašų, atitinkančių 
įmonės ar gamybos įmonės pobūdį ir dydį, 
pagal kuriuos galima būtų matyti, kiek 
veiksmingai taikomos a–f punktuose 
nurodytos priemonės, nustatymą. Jeigu 
daroma kokių nors produkto, proceso 
arba kurio nors etapo pakeitimų, 
ekonominės veiklos vykdytojai peržiūri 
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tvarką ir atitinkamai ją keičia.
e) įdiegia sistemą, įgalinančią atsekti 
kiekvieną išsiųstą partiją.

e) sistemos, įgalinančios atsekti kiekvieną 
išsiųstą partiją, įdiegimą.

Or. de

Pagrindimas

Kad šis reglamentas būtų aiškesnis ir lengviau įgyvendinamas, pagal šį pakeitimą įrašoma 
formuluotė, pateikta Reglamente dėl higienos (EB) Nr. 852/2004. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) draudžiama šerti sausumos gyvūnus 
perdirbtais gyvūniniais baltymais, gautais 
iš tų pačių rūšių gyvūnų kūnų ar jų dalių;

a) draudžiama šerti sausumos gyvūnus, 
išskyrus kailinius gyvūnus, perdirbtais 
gyvūniniais baltymais, gautais iš tų pačių 
rūšių gyvūnų kūnų ar jų dalių;

Or. de

Pagrindimas

Kailinių gyvūnų šėrimas perdirbtais gyvūniniais baltymais pagal 18 straipsnio 2 dalies a 
punktą ir ganymas dirvose, kurios buvo tręšiamos organinėmis trąšomis, arba šėrimas iš 
tokių dirvų nupjauta žole yra pagrindinės šio reglamento nuostatos. Jos neturėtų būti 
nustatytos įgyvendinimo taisyklėse kaip siūloma 18 straipsnio 2 dalyje. Taigi reikėtų išbraukti 
18 straipsnio 2 dalį ir atitinkamai pakeisti 1 dalį.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) draudžiama šerti ūkinius gyvūnus žole, 
ganant arba šeriant nupjauta žole, iš dirvos, 
kuri buvo tręšiama organinėmis trąšomis ar 
dirvožemį gerinančiomis medžiagomis, 
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išskyrus mėšlą; išskyrus mėšlą, nebent ganymas ar 
šienavimas vyksta pasibaigus laukimo 
periodui, kuris užtikrina tinkamą 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolę ir kuris yra ne trumpesnis kaip 
21 diena;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant tausiai naudoti išteklius reikėtų leisti dirvai tręšti naudoti aukštos kokybės kompostą 
ir organines trąšas. Galiojančioje direktyvoje taip pat nustatytas 21 dienos laikotarpis. 
Tačiau kadangi laukimo periodas gali priklausyti nuo oro, atsižvelgiant į pavojų turėtų būti 
nustatytas ne trumpesnis kaip 21 dienos laukimo periodas. Taip pat žr. 18 straipsnio 2 dalies 
pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Kailinių gyvūnų šėrimas perdirbtais gyvūniniais baltymais pagal 18 straipsnio 2 dalies a 
punktą ir ganymas dirvose, kurios buvo tręšiamos organinėmis trąšomis, arba šėrimas iš 
tokių dirvų nupjauta žole yra pagrindinės šio reglamento nuostatos. Jos neturėtų būti 
nustatytos įgyvendinimo taisyklėse kaip siūloma 18 straipsnio 2 dalyje. Taigi reikėtų išbraukti 
18 straipsnio 2 dalį ir atitinkamai pakeisti 1 dalį.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 1 kategorijos medžiagos, nurodytos 11 
straipsnio c punkte, detoksikuojamos 
taikant Direktyvos 2002/32/EB 8 
straipsnio 2 dalyje nustatytą procesą ir 
naudojamos pagal 21 straipsnio c, d ir e 
punktus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis susijęs su tuo, kad 1 kategorijos medžiagos gali būti naudojamos kaip gyvūnų 
pašarų žaliavos. Pagal šį reglamentą turėtų būti leidžiama perdirbti į gyvūnų pašarus tik tam 
tikras 3 kategorijos medžiagas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perdirbamos patvirtintoje įmonėje, 
išskyrus medžiagas, kurios pasikeitė dėl 
suirimo, užteršimo ar sugedimo taip, kad 
pradėjo kelti nepriimtiną pavojų 

c) perdirbamos ir naudojamos patvirtintoje 
įmonėje
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visuomenės ar gyvūnų sveikatai, ir 
naudojamos

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės 3 kategorijos medžiagos negali kelti nepriimtino pavojaus visuomenės ar gyvūnų 
sveikatai. Todėl siekiant aiškumo supuvusios medžiagos, kurios iš pradžių buvo priskirtos 3 
kategorijai, pagal 12 straipsnio i punktą (naują) perskiriamos į 2 kategoriją.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Neaišku kas yra ūkiniai gyvūnai, išskyrus kailinius gyvūnus, – tai neabejotinai yra 
pakartojimas. Jei ši sakinio dalis išbraukiama, tampa aišku, kad 3 kategorijos medžiagas 
galima naudoti kaip pašarines žaliavas ūkiniams gyvūnams ir jomis galima šerti kailinius 
gyvūnus.  Taip pat žr. 23 straipsnio 1 dalies f punktą, 24 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 
dalies a punktą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) šerti kailiniams gyvūnams; arba ii) šerti kailiniams gyvūnams; 
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Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atliekamas siekiant priderinti prie 21 straipsnio v punkto iiia papunkčio 
pakeitimo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
21 Straipsnio c punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) šerti gyvūnams augintiniams. 

Or. de

Pagrindimas

Žr. pagrindimą, susijusį su 22 straipsnio e punkto pakeitimu.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) pienas, produktai pieno pagrindu ir 
priešpienis naudojami dirvai tręšti 
neperdirbti;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad minimas medžiagas galima naudoti dirvai tręšti, net jei tai yra 3 
kategorijos medžiagos. 2 kategorijos medžiagas galima naudoti dirvoje pagal 20 straipsnio f 
punktą.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) viešojo maitinimo atliekos pagal 13 
straipsnio m punktą transformuojamos 
biodujų ar komposto įmonėje pagal 48 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą arba, kol bus patvirtintos tokios 
taisyklės, pagal nacionalinius teisės aktus;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančioje direktyvoje viešojo maitinimo atliekas naudojant biodujų ir komposto 
įmonėse leidžiama vadovautis nacionaliniais teisės aktais. Galiojantys teisės aktai turėtų būti 
toliau taikomi iki bus priimtos veiksmingos Bendrijos nuostatos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) naudojamos šerti gyvūnams 
augintiniams;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

 Nuostata, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama gyvūnus augintinius šerti neperdirbtomis 
2 ir 3 kategorijos medžiagomis, prieštarauja nuostatų dėl šalutinių gyvūninių produktų 
derinimo principams ir galėtų sąlygoti tai, kad gyvūnų augintinių šėrimas būtų nepakankamai 
kontroliuojamas. Gyvūnai augintiniai neturėtų būti šeriami neperdirbtomis 2 kategorijos 
medžiagomis; taigi dėl šios priežasties c punkto ii papunktis įterpiamas į 21 straipsnio c 
punkto iv papunktį (naują).
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų, 
organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių 
medžiagų naudojimas dirvai tręšti;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. 18 straipsnio 1 dalies c punkto ir 18 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pavojaus visuomenės ar gyvūnų 
sveikatai lygio dėl tam tikros medžiagos, 
kuri laikoma nepriimtina, kaip nurodyta 
21 straipsnio c punkte, nustatymas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šią medžiagą priskyrus 2 kategorijai, nebereikia tvirtinti įgyvendinimo nuostatų. 

Pakeitimas 61

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) viešojo maitinimo atliekų saugojimui, 
surinkimui ir transportavimui;

Or. de

Pagrindimas

Viešojo maitinimo atliekų saugojimui, surinkimui ir transportavimui taip pat turėtų būti 
taikomos vienodos nuostatos; tai turėtų būti daroma siekiant vienodų ekonominių sąlygų ES.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti 
atsekamumą ir užkirsti kelią kryžminiam 
užterštumui ir kurių laikomasi, jeigu 

b) sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti 
atsekamumą ir užkirsti kelią kryžminiam 
užterštumui ir kurių laikomasi, jeigu 



PE418.148v01-00 40/56 PR\760933LT.doc

LT

žmonėms vartoti tinkama medžiaga 
naudojama šerti gyvūnams ar kaip pašarinė 
žaliava.

patvirtinta medžiaga naudojama šerti 
gyvūnams ar kaip pašarinė žaliava.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „žmonėms vartoti tinkama“ šiuo atveju per siaura, kad apimtų visas medžiagas, 
kurias leidžiama perdirbti į pašarines žaliavas.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos buvo pagamintos taikant sterilizaciją 
slėgiu arba kitomis sąlygomis, kuriomis 
galima išvengti pavojaus visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai, laikantis 2 skirsnio 
nuostatų, ir taikant bet kokias priemones, 
nustatytas pagal šio straipsnio 2 dalį;

b) jos buvo pagamintos taikant sąlygas 
(sterilizaciją slėgiu arba kitas sąlygas), 
kuriomis galima išvengti pavojaus 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai, laikantis 
šio skyriaus 2 skirsnio nuostatų, ir taikant 
bet kokias priemones, nustatytas pagal šio 
straipsnio 2 dalį;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant aiškumo. Galima taikyti ir kitas sąlygas, ne tik sterilizaciją slėgiu, pavyzdžiui, šiuo 
metu galiojančioje direktyvoje minimą pasterizavimą.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu organinės trąšos ir dirvožemį 
gerinančios medžiagos yra gautos iš 
baltyminių medžiagų, jos buvo maišomos 
su komponentu ir po to tas mišinys 

Išbraukta.
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nebuvo naudojamas gyvūnams šerti; bei

Or. de

Pagrindimas

Pagal 25 straipsnį siekiama užkirsti kelią tam, kad būtų piktnaudžiaujama trąšas iš gyvūninių 
baltymų naudoti šėrimo tikslais ir pagal jį įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 999/2001. 
Tai yra papildomas įpareigojimas kartu su tais, kurie nustatyti Direktyvoje (EB) 181/2006. 
Šiuo atveju taip pat taikoma 18 straipsnio 1 dalis. Nėra tikslinga nustatyti bendrą žymėjimo 
įpareigojimą. Pavyzdžiui, trąšoms iš ragų ir kraujo produktų. Ūkiniams gyvūnams nėra 
pavojaus nuryti kompostą ir digestatą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) komponentai, maišytini su organinėmis 
trąšomis ar dirvožemį gerinančiomis 
medžiagomis ;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

18 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitime nustačius laikotarpius, į gyvūninės kilmės 
dirvožemio savybes gerinančias medžiagas nebūtina įmaišyti kitų medžiagų. Taip pat žr. 25 
straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) papildomos sąlygos, pavyzdžiui, 
žymėjimui naudojamos cheminės 
medžiagos ar metodai, minimalios 
proporcijos, kurių reikia laikytis ruošiant 
mišinį, kad tokios trąšos ar dirvožemį 
gerinančios medžiagos nebūtų 

Išbraukta.
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naudojamos gyvūnams šerti.

Or. de

Pagrindimas

18 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitime nustačius laikotarpius, į gyvūninės kilmės 
dirvožemio savybes gerinančias medžiagas nebūtina įmaišyti kitų medžiagų. Taip pat žr. 25 
straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti naudoti 
šalutinius gyvūninius produktus ir jų 
gaminius parodose ir diagnostikos, 
švietimo ar mokslinių tyrimų tikslais 
tokiomis sąlygomis, kuriomis užtikrinama 
pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolė.

1. Nukrypdama nuo šio skyriaus 1 ir 2 
skirsnių, kompetentinga institucija gali 
leisti naudoti šalutinius gyvūninius 
produktus ir jų gaminius parodose ir 
diagnostikos, švietimo ar mokslinių tyrimų 
tikslais tokiomis sąlygomis, kuriomis 
užtikrinama pavojų visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai kontrolė.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti nuorodą.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti nuorodą.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti nuorodą.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti 
naikinti:

1. Nukrypdama nuo šio skyriaus 1 ir 2 
skirsnių, kompetentinga institucija gali 
leisti naikinti:

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti nuorodą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.  Suinteresuotosios šalys siunčia savo 
prašymą valstybės narės, kurioje jos 
numato naudoti alternatyvius metodus, 
kompetentingai institucijai.

2. Suinteresuotosios šalys siunčia savo 
prašymą valstybės narės, kurioje jos 
numato naudoti alternatyvius metodus, 
kompetentingai institucijai. Kol nepriimtas 
galutinis sprendimas, prašymai 
nagrinėjami konfidencialiai.

Or. de

Pagrindimas

Suinteresuotosios šalys bus ekonomiškai suinteresuotos pateikti prašymus, taigi kiti 
pareiškėjai neturėtų turėti galimybės skaityti šių prašymų.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo išsamios paraiškos gavimo 
įvertina, ar paraiška atitinka 10 dalyje 
nurodytą paraiškų standartinę formą. 

3. Kompetentinga institucija per vieną 
mėnesį nuo išsamios paraiškos gavimo 
įvertina, ar paraiška atitinka 10 dalyje 
nurodytą paraiškų standartinę formą.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų užtekti vieno mėnesio laikotarpio patikrinti, ar paraiška atitinka nurodytą standartinę 
formą. Nustačius kitą laikotarpį būtų nereikalingai stabdoma ekonominė veikla.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai 
Tarnyba paprašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, 5 dalyje nurodytas laikotarpis 
gali būti sustabdytas.

6. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija reguliariai 
vykdo patvirtintų ar registruotų įmonių ir 
gamybos įmonių, taip pat patalpų, apie 
kurias pateikta informacija pagal 40 
straipsnio 3 dalį, oficialius patikrinimus ir 
jas prižiūri.

1. Kompetentinga institucija reguliariai 
vykdo patvirtintų ar registruotų įmonių ir 
gamybos įmonių, siuntimo į kitas valstybes 
nares, importo, vežimo tranzitu ir 
eksporto, taip pat patalpų, apie kurias 
pateikta informacija pagal 40 straipsnio 3 
dalį, oficialius patikrinimus ir jas prižiūri.

Or. de

Pagrindimas

Papildymas „siuntimo į kitas valstybes nares, importo, vežimo tranzitu ir eksporto“ 
reikalingas tam, kad vykdant išsamią pavojaus kontrolę būtų kontroliuojamos ne tik įmonės ir 
gamybos įmonės, tačiau ir vežimas (žr., pvz., Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 50 straipsnį).
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dėl su įmonės infrastruktūra susijusių 
priežasčių

– dėl su įmonės arba gamybos įmonės
struktūra susijusių priežasčių

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „infrastruktūra“ yra per plati, kadangi ekonominės veiklos vykdytojas negali būti 
laikomas atsakingu už savo įmonės arba gamybos įmonės infrastruktūrą.

Pakeitimas 76

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įmonėms ir gamybos įmonėms būtų 
nustatytos konkrečios sąlygos siekiant 
pašalinti esamus trūkumus.

Or. de

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojui turi būti aišku, kokias konkrečias sąlygas jis turi atitikti. Taip 
ekonominės veiklos vykdytojui siekiama suteikti daugiau aiškumo planuojant veiklą.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 1–4 dalių, šiose dalyse 
nurodyti šalutiniai gyvūniniai produktai ar 
jų gaminiai, kurie buvo sumaišyti su ar 

5. Nukrypstant nuo 1–4 dalių, šiose dalyse 
nurodyti šalutiniai gyvūniniai produktai ar 
jų gaminiai, kurie buvo sumaišyti su ar 
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užteršti bet kuriomis atliekomis, 
priskirtomis pavojingoms atliekoms 
Direktyvoje 2000/532/EB, siunčiami į kitas 
valstybes nares tik laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 reikalavimų.

užteršti bet kuriomis atliekomis, siunčiami 
į kitas valstybes nares tik laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išbraukti frazę „priskirtomis pavojingoms atliekoms Direktyvoje 2000/532/EB“ 
siekiant užkirsti kelią tam, kad šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 36 straipsnį taikomas eksporto draudimas (pvz., buitinės atliekos), būtų 
maišomi ir eksportuojami. Taip pat žr. 35 straipsnio 2 dalies b punktą ir 37 straipsnio 5 
dalies b punktą.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalutinius gyvūninius produktus ar jų 
gaminius, sumaišytus su ar užterštus bet 
kokiomis atliekomis, Sprendime
2000/532/EB priskirtus pavojingoms 
atliekoms, galima tik laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 reikalavimų;

b) šalutinius gyvūninius produktus ar jų 
gaminius, sumaišytus su ar užterštus bet 
kokiomis atliekomis, galima tik laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
reikalavimų;

Or. de

Pagrindimas

Būtina išbraukti frazę „priskirtomis pavojingoms atliekoms Direktyvoje 2000/532/EB“ 
siekiant užkirsti kelią tam, kad šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 36 straipsnį taikomas eksporto draudimas (pvz., buitinės atliekos), būtų 
maišomi ir eksportuojami. Taip pat žr. 33 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalies b punktą.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalutinius gyvūninius produktus ar jų 
gaminius, sumaišytus su ar užterštus bet 
kokiomis atliekomis, Sprendime 
2000/532/EB priskirtus pavojingoms 
atliekoms, galima tik laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 reikalavimų.

b) šalutinius gyvūninius produktus ar jų 
gaminius, sumaišytus su ar užterštus bet 
kokiomis atliekomis, galima tik laikantis 
Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Būtina išbraukti frazę „priskirtomis pavojingoms atliekoms Direktyvoje 2000/532/EB“ 
siekiant užkirsti kelią tam, kad šalutiniai gyvūniniai produktai, kuriems pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1013/2006 36 straipsnį taikomas eksporto draudimas (pvz., buitinės atliekos), būtų 
maišomi ir eksportuojami. Taip pat žr. 33 straipsnio 5 dalį ir 35 straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Kitų šalutinių gyvūninių produktų 

gaminių tiekimas rinkai, išskyrus pašarų 
grandinę

1. Ekonominės veiklos vykdytojai gali 
tiekti rinkai šalutinių gyvūninių produktų 
gaminius, išskyrus 2 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus gaminius, jeigu:
a) šie gaminiai yra
i) neskirti naudoti kaip pašarinės žaliavos 
ūkiniams gyvūnams šerti arba tręšti 
dirvoms, kur ganomi tokie gyvūnai, arba
ii) skirti šerti kailiniams gyvūnams; bei
b) jie užtikrina pavojaus visuomenės ir 
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gyvūnų sveikatai kontrolę
i) saugiai gaunant pagal 42 straipsnį;
ii) saugiai apdorojant pagal 43 straipsnį, 
jei saugus gavimas neužtikrina 
pakankamos kontrolės; arba
iii) patikrinant, ar produktai yra 
naudojami tik saugia galutine paskirtimi 
pagal 44 straipsnį, jei saugus apdorojimas 
neužtikrina pakankamos kontrolės.
2. Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat 
gali 1 dalyje nurodytus gaminius tiekti 
rinkai be apribojimų, nustatomų 
Komisijos galutiniame gamybos grandinės 
taške pagal 46 straipsnio 2 dalies a 
punktą, jeigu tokie gaminiai nebekelia 
jokio reikšmingesnio pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai.

Or. de

Pagrindimas

Šalutinių gyvūninių produktų gaminius galima apdirbti taip, kad jie nekeltų jokio pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai. Galutinis taškas – tai pagrindinė naujo, persvarstyto 
reglamento koncepcija ir dėl jo ribojama 1 skyriaus 1 skirsnyje apibrėžta reglamento taikymo 
sritis. Dėl šios priežasties galutinį punktą reikėtų apibrėžti jau šiame skirsnyje, o ne 41 
straipsnyje. Taip pat žr. 5 straipsnio (naujo) pakeitimą.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio priemonė

Įmonės, gamybos įmonės ir naudotojai, 
patvirtinti arba registruoti pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 iki [šio 
reglamento taikymo diena] laikomos 
patvirtintomis arba registruotomis (kaip 
reikalaujama) pagal šį reglamentą.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant aiškumo šis straipsnis perkeliamas į 8 straipsnio 4 dalį. Pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1774/2002 naudotojų registravimas neįmanomas, nes ši sąvoka į tą reglamentą neįrašyta.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
I Priedas  (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji šalutinių gyvūninių produktų 
tvarkymo ir perdirbimo higienos 

reikalavimai
1 skirsnis

1, 2 ir 3 kategorijos medžiagų tvarkymo 
tarpinėse įmonėse higienos reikalavimai 

I skyrius
3 kategorijos medžiagų tvarkymo 

tarpinėse įmonėse higienos reikalavimai
1. Įmonė neturi užsiimti jokia kita veikla, 
išskyrus 3 kategorijos medžiagų importu, 
rinkimu, rūšiavimu, pjaustymu, 
atšaldymu, užšaldymu į blokus, laikinu 
saugojimu ir išvežimu. 
2. 3 kategorijos medžiagos turi būti 
rūšiuojamos taip, kad nebūtų pavojaus 
platinti gyvūnų ligas.
3. Siekiant užkirsti kelią ligų sukėlėjams, 
per visą rinkimo ir saugojimo laikotarpį 3 
kategorijos medžiagos turi būti tvarkomos 
ir saugomos atskirai nuo kitų kategorijų 
medžiagų.
4. 3 kategorijos medžiagos turi būti 
tinkamai saugomos ir, jei reikia, iki 
tolesnio išsiuntimo atšaldomos arba 
užšaldomos.

II skyrius
1 ir 2 kategorijos medžiagų tvarkymo 
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tarpinėse įmonėse higienos reikalavimai
1. Įmonė neturi užsiimti jokia kita veikla, 
išskyrus 1 ir 2 kategorijos medžiagų 
importu, rinkimu, tvarkymu, laikinu 
saugojimu ir išvežimu.
2. 1 ir 2 kategorijos medžiagos turi būti 
rūšiuojamos taip, kad nebūtų pavojaus 
platinti gyvūnų ligas.
3. Siekiant užkirsti kelią ligų sukėlėjams, 
per visą rinkimo ir saugojimo laikotarpį 1 
ir 2 kategorijos medžiagos turi būti 
tvarkomos ir saugomos atskirai nuo 3 
kategorijos medžiagų.
4. 1 ir 2 kategorijos medžiagos iki tolesnio 
išsiuntimo turi būti tinkamai saugomos 
esant tam tikrai temperatūrai.
5. Nuotekos turi būti išvalytos taip, kad, 
jei pagrįstomis sąnaudomis įmanoma, 
būtų užtikrinta, jog neliktų patogenų.

II skirsnis
Šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo 
perdirbimo įmonėse higienos reikalavimai

I skyrius
Bendrieji higienos reikalavimai

1. Šalutiniai gyvūniniai produktai 
perdirbami nedelsiant juos gavus. Iki 
perdirbimo jie tinkamai saugomi.
2. Neperdirbtoms medžiagoms vežti 
naudojamos talpyklos ir transporto 
priemonės turi būti valomos tam skirtoje 
zonoje. Ši zona turi būti tokioje vietoje ir 
suprojektuota taip, kad nebūtų pavojaus 
perdirbtus produktus užteršti patogenais.
3. Nešvariajame sektoriuje dirbantys 
asmenys neturi patekti į švarųjį sektorių 
nepasikeitę savo darbo drabužių ir 
avalynės arba pastarųjų neišdezinfekavę. 
Iš nešvariojo į švarųjį sektorių 
draudžiama nešti įrangą ir reikmenis, 
prieš tai neišvalius ir neišdezinfekavus. 
Turi būti nustatyta personalo judėjimo 
tvarka, kad būtų galima kontroliuoti 
žmonių judėjimą tarp zonų, ir nurodyta, 
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kaip tinkamai naudoti apavo ir ratų 
plovyklas.
4. Nešvariajame sektoriuje susidarančios 
nuotekos turi būti išvalytos taip, kad, jei 
pagrįstomis sąnaudomis įmanoma, 
neliktų patogenų.
5. Reguliariai turi būti imamasi apsaugos 
nuo paukščių, graužikų, vabzdžių ir kitų 
kenkėjų priemonių. Tuo tikslu turi būti 
naudojama dokumentais patvirtinta kovos 
su epidemija programa.
6. Turi būti nustatyta ir patvirtinta 
dokumentais visų įmonės dalių valymo 
tvarka. Valymui turi būti skiriama 
tinkama įranga ir valymo medžiagos.
7. Tikrinant higieną, būtina reguliariai 
inspektuoti aplinką ir įrangą. 
Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai 
turi būti surašyti dokumentuose ir 
saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus.
8. Įranga turi būti nesugedusi, o 
matavimo prietaisai – reguliariai 
kalibruojami.
9. Perdirbtieji produktai perdirbimo 
įmonėje turi būti tvarkomi ir saugomi 
taip, kad neplistų patogenai.
10. Perdirbtų produktų, skirtų biologinių 
dujų, komposto gamybos įmonėms arba 
išvežti į sąvartyną, mėginiuose, paimtuose 
iškart po terminio apdorojimo, neturi būti 
karščiui atsparių patogeninių bakterijų 
sporų (1 g produkto neturi būti 
Clostridium perfringens).

II skyrius
Specialieji 3 kategorijos medžiagų 

perdirbimo reikalavimai
1. Šio reglamento įgyvendinimo 
nuostatose turi būti nustatyti svarbiausi 
kiekvieno perdirbimo metodo rodikliai, 
pagal kuriuos apibrėžiamas perdirbant 
naudojamas terminis apdorojimas. Turi 
būti nustatyti šie svarbiausi rodikliai:
a) žaliavos gabalėlių dydis;
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b) terminio apdorojimo procedūros metu 
pasiekiama temperatūra;
c) slėgis, kuriuo veikiama žaliava; ir
d) terminio apdorojimo proceso trukmė 
arba ištisinio srauto sistemos tiekimo 
sparta. 
Kiekvienam nustatytam svarbiausiam 
rodikliui turi būti priimti minimalūs 
perdirbimo standartai.
2. Duomenys turi būti saugomi mažiausiai 
dvejus metus, kad galima būtų įrodyti, jog 
kiekvienam svarbiausiam rodikliui buvo 
pritaikyti minimalūs perdirbimo 
standartai. 
3. Perdirbimo procesui nuolat stebėti 
naudojami tiksliai kalibruoti matavimo 
(registravimo) prietaisai. Dokumentai 
apie kalibravimo duomenis saugomi.
4. Prieš perdirbant turi būti patikrinama, 
ar gyvūninės kilmės šalutiniuose 
produktuose nėra pašalinių medžiagų. 
Jeigu jų yra, jos turi būti nedelsiant 
pašalintos.
5. Medžiaga, kuri galėjo būti reikiamai 
termiškai neapdorota, turi būti 
pakartotiniai termiškai apdorota arba 
surinkta ir perdirbta ar pašalinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu.

III SKYRIUS
1 ir 2 kategorijos medžiagų perdirbimo 

reikalavimai
Išskyrus atvejus, kai kompetentinga 
institucija reikalauja taikyti šio 
reglamento 19 straipsnio a punkto ii 
papunktyje arba 20 straipsnio a punkto ii 
papunktyje nustatytą perdirbimo metodą, 
1 ir 2 kategorijos medžiagos, skirtos 
deginti atskirai arba kartu su kitomis 
medžiagomis, perdirbamos vadovaujantis 
šio priedo III skyriumi.

Or. de
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Pagrindimas

Bendrieji higienos reikalavimai neturėtų būti įgyvendinimo nuostatų, dėl kurių sprendžiama 
taikant komitologijos procedūrą, dalis. Jie yra labai svarbūs, todėl juos reikia paminėti 
pagrindiniame tekste. Taip pat žr. 9 straipsnio d punkto i papunktį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl daugybės krizių (galvijų spongiforminė encefalopatija, nuotekų šlamas, dioksinai, 
sugedusi mėsa) 1997–2002 m. daugelyje maisto produktų gamybos sričių prireikė ES teisės 
aktų. Visų pirma produktai, kurių negalima vartoti kaip žmonėms skirto maisto, buvo aršiausi 
viešai kritikuojami.  Visose maisto produktų gamybos srityse ypač buvo būtina atsižvelgti į 
etapą nuo gamintojo iki vartotojo apimančią koncepciją. Krizės atveju turi būti įmanoma 
užtikrinti produktų atsekamumą, kad kaip galima greičiau būtų galima nustatyti epizootijų ir 
kitų sveikatai žalingų reiškinių priežastis. Šiuo tikslu Europos Parlamentas priėmė 
Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, kuris įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. Šiame reglamente 
nustatytos ne žmonių maistui skirtų gyvūninių produktų higienos taisyklės. Po to, kai 
įsigaliojo reglamentas, atlikus įvairias patikras ir valstybėms narėms pateikus informaciją, 
paaiškėjo toliau aprašomos aplinkybės. Būtinas atsekamumas užtikrinamas ne kiekvienu 
atveju. Reikia patikslinti esamų reglamentų ir kitų ES teisės aktų, pvz., higienos reglamentų, 
sąryšius. Taip pat ir toliau lieka sudėtinga aiškiai atskirti šalutinius skerdimo produktus ir 
išvestinius produktus. Siekdama išspręsti šias ir kitas aptiktas problemas, Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 pakeitimo. 

Visų pirma reikėjo išaiškinti, kada baigiasi šalutinių gyvūninių produktų būties ciklas. Taip 
pat buvo reikalinga pašalinti teisinius neaiškumus, susijusius su nuostatų dėl šalutinių 
gyvūninių produktų ir nuostatų dėl laukinių medžiojamų gyvūnų taikymo sritimi. 

Naujasis reglamentas taip pat turėtų padėti pagerinti suderinamumą su kitais reglamentais. Iš 
esmės reikėtų remtis tuo, kad naujasis reglamentas padės išspręsti daugybę problemų, 
susijusių su ankstesniu reglamentu. Taip pat reikia įvertinti tai, kad naujajame reglamente 
pateikiama naujų apibrėžčių, kurios skiriasi nuo ankstesniuose reglamentuose nurodytų 
apibrėžčių. Tai neatitinka pageidaujamos nuoseklumo koncepcijos. Naudotojas turi pasirengti 
susipažinti su naujais terminais, o taip toliau neturėtų būti. Problemų sprendimai gali būti 
labai įvairūs.  Apibrėžtys gali būti dokumentuojamos šiuose reglamentuose arba gali būti 
pateikiamos nuorodos į esamus reglamentus, pvz., higienos reglamentus. 

Europos Parlamentas pritaria Europos Komisijai, kad reglamentas iš principo turėtų būti 
horizontalaus pobūdžio teisės aktas. Tačiau dėl šios priežastis neturi nutikti taip, kad 
straipsniuose būtų pateikiamos tik bendros formuluotės, o naudotojui svarbios nuostatos būtų 
apibrėžiamos įgyvendinimo reglamentuose. Todėl Parlamentas siūlo įvairius aspektus 
apibrėžti reglamento prieduose pateikiamose įgyvendinimo nuostatose. Jose nebūtina pateikti
techninių duomenų, jie ir toliau turėtų būti apibrėžiami įgyvendinimo reglamentuose.

Parlamentas jau daug metų didelę svarbą teikia biurokratijos mažinimui ir nuostatoms, kurias 
nesudėtinga taikyti, tačiau Komisijos pasiūlyme ne visuomet paisoma šių principų. Todėl 
Komisijos pasiūlymą reikėtų naujai išdėstyti, kad nuostatos būtų pateikiamos aiškiau ir 
suprantamiau. 

Atsižvelgiant į ankstesnius maisto produktų gamybos srities teisės aktus reikėtų plėtoti 
ekonominės veiklos vykdytojo atsakomybės aspektą.

Taip pat reikėtų nustatyti, kokiu mastu viešojo maitinimo atliekos, kuriose yra daug proteino, 
galėtų būti naudojamos kaip pašaras arba tai, kad tokia nuostata dėl higienos priežasčių 
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negalima.
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