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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0345),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0220/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto w celu zapobieżenia ryzyku 
związanemu ze zwierzętami dzikimi, tusze 
i części tusz tych zwierząt, podejrzanych o 
zakażenie chorobą zakaźną, powinny 
podlegać zasadom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu. Objęcie tych 
zwierząt przepisami nie powinno oznaczać 
obowiązku zbierania i usuwania zwierząt 
dzikich, które padły lub które zostały 

(13) Ponadto w celu zapobieżenia ryzyku 
związanemu ze zwierzętami dzikimi, tusze 
i części tusz tych zwierząt, podejrzanych o 
zakażenie chorobą zakaźną, powinny 
podlegać zasadom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu. Objęcie tych 
zwierząt przepisami nie powinno oznaczać 
obowiązku zbierania i usuwania zwierząt 
dzikich, które padły lub które zostały 
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upolowane w swoim siedlisku 
przyrodniczym. Jeżeli zachowywane są 
dobre praktyki myśliwskie, możliwe jest 
bezpieczne usunięcie na miejscu 
wnętrzności i innych części ciała.
Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego ze zwierząt upolowanych 
powinny podlegać przepisom niniejszego 
rozporządzenia jedynie w zakresie, w 
jakim prawo higieny żywności ma 
zastosowanie do wprowadzania do obrotu 
takich zwierząt i wiąże się z operacjami 
prowadzonymi przez zakłady przetwórstwa 
dziczyzny.

upolowane w swoim siedlisku 
przyrodniczym.

Or. de

Uzasadnienie

Wyrażenie „dobre praktyki myśliwskie“ jest nieokreślonym pojęciem prawnym, które nie 
istnieje w takiej formie w przepisach dotyczących polowań.  Patrz również poprawka do art. 2 
ust. 2 lit. a).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ze względu na spójność 
prawodawstwa wspólnotowego w 
niniejszym rozporządzeniu należy 
zastosować definicję zwierzęcia wodnego 
użytą w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
2006/88/WE z dnia 24 października 2006 
r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia 
zwierząt akwakultury i produktów 
akwakultury oraz zapobiegania niektórym 
chorobom zwierząt wodnych i zwalczania 
tych chorób.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Fauna wodna i jej produkty uboczne obejmuje również inne zwierzęta wodne niż tylko wyżej 
wymienione, w szczególności bezkręgowce na różnych etapach życia, jak na przykład larwy 
owadów i robaków, które są wykorzystywane na przykład do produkcji karmy dla zwierząt 
domowych. Patrz również poprawka do art. 3 ust.6.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Czynności związane z produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, 
które wiążą się ze znacznym stopniem 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
powinny być przeprowadzone w 
wytwórniach, które zostały zatwierdzone 
wcześniej do przeprowadzania takich 
czynności przez właściwy organ. Warunek 
taki powinien w szczególności mieć
zastosowanie do zakładów utylizacyjnych
oraz innych zakładów zajmujących się 
nieprzetworzonymi produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego i 
przetwarzających je. Należy zezwolić na 
stosowanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, należących do 
różnych kategorii, w tej samej wytwórni, 
pod warunkiem zapobiegania 
zanieczyszczeniu krzyżowemu. Należy 
ponadto zezwolić na zmianę tych 
warunków, jeżeli ilość materiału do 
usunięcia i przetworzenia narasta w 
związku z wystąpieniem poważnego 
ogniska choroby, pod warunkiem że 
tymczasowe stosowanie na zmienionych 
warunkach nie prowadzi do propagacji 
ryzyka związanego z chorobą.

(21) Czynności związane z produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, 
które wiążą się ze znacznym stopniem 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
powinny być przeprowadzone w 
wytwórniach, które zostały zatwierdzone 
przez właściwy organ. Warunek taki 
powinien w szczególności mieć 
zastosowanie do zakładów zajmujących się 
przetwórstwem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz innych 
zakładów zajmujących się 
nieprzetworzonymi produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego i 
przetwarzających je. Należy zezwolić na 
stosowanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, należących do 
różnych kategorii, w tej samej wytwórni, 
pod warunkiem zapobiegania 
zanieczyszczeniu krzyżowemu. Należy 
ponadto zezwolić na zmianę tych 
warunków, jeżeli ilość materiału do 
usunięcia i przetworzenia narasta w 
związku z wystąpieniem poważnego 
ogniska choroby, pod warunkiem że 
tymczasowe stosowanie na zmienionych 
warunkach nie prowadzi do propagacji 
ryzyka związanego z chorobą.

Or. de
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Uzasadnienie

Pojęcie „zakład utylizacyjny“ nie jest już stosowane, zdefiniowano natomiast pojęcie zakładu 
zajmującego się przetwórstwem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które jest 
obecnie w powszechnym użyciu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Nie ma konieczności usuwania 
odchodów i treści z przewodu 
pokarmowego pod warunkiem zapewnienia 
ich odpowiedniego przetworzenia, dzięki 
któremu choroba nie będzie mogła być 
przeniesiona przez glebę. W łańcuchu 
paszowym nie należy stosować produktów 
ubocznych pochodzących od zwierząt 
padłych w gospodarstwie lub zabitych w 
związku ze zwalczaniem chorób, z 
wyjątkiem TSE. Ograniczenie to należy 
również stosować do przywożonych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, które zostaną wprowadzone 
do Wspólnoty pomimo stwierdzenia 
niezgodności z prawodawstwem 
wspólnotowym podczas inspekcji we 
wspólnotowym punkcie kontroli 
granicznej, oraz do produktów, których 
niezgodność z odpowiednimi 
wymaganiami stwierdzono podczas 
kontroli przeprowadzonych na obszarze 
Wspólnoty.

(29) Nie ma konieczności usuwania 
odchodów i treści z przewodu 
pokarmowego pod warunkiem zapewnienia 
ich odpowiedniego przetworzenia, dzięki 
któremu choroba nie będzie mogła być 
przeniesiona przez glebę. W łańcuchu 
paszowym nie należy stosować produktów 
ubocznych pochodzących od zwierząt 
padłych w gospodarstwie lub zabitych w 
związku ze zwalczaniem chorób. 
Ograniczenie to należy również stosować 
do przywożonych produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, które zostaną 
wprowadzone do Wspólnoty pomimo 
stwierdzenia niezgodności z 
prawodawstwem wspólnotowym podczas 
inspekcji we wspólnotowym punkcie 
kontroli granicznej, oraz do produktów, 
których niezgodność z odpowiednimi 
wymaganiami stwierdzono podczas 
kontroli przeprowadzonych na obszarze 
Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Odwoływanie się w tym miejscu do TSE jest mylące. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, zainfekowane TSE, podlegają rozporządzeniu (WE) nr 999/2001.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy domagać się zmiany właściwości nawozów zawierających materiał białkowy. 
Doświadczenia z przeszłości pokazują, że takie żądanie – bez określenia odpowiedniego 
materiału – jest błędnie interpretowane przez opinię publiczną. Proces ten należy zastąpić 
więc przygotowaniem dokumentacji, zapewniającej kontrolę.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
wyłącza z określonych w nim wymogów 
niektóre produkty, mianowicie guano, 

(63) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
wyłącza z określonych w nim wymogów 
niektóre produkty, mianowicie guano, 
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niektóre skóry poddane szczególnym 
formom obróbki takim jak garbowanie, 
oraz niektóre trofea myśliwskie. Należy 
wprowadzić podobne wyłączenia w 
przepisach wykonawczych, na przykład w 
przypadku produktów tłuszczowych.
Jednakże w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu ochrony 
łańcucha paszowego od podmiotów 
zajmujących się materiałem kategorii 1 i 2 
w związku z produkcją karmy dla zwierząt 
domowych powinno nadal wymagać się 
uzyskania zatwierdzenia.

niektóre skóry poddane szczególnym 
formom obróbki takim jak garbowanie, 
oraz niektóre trofea myśliwskie. Należy 
wprowadzić podobne wyłączenia w 
przepisach wykonawczych, na przykład w 
przypadku produktów tłuszczowych.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy umożliwiać wykorzystania surowego materiału kategorii 1 i 2 do produkcji karmy 
dla zwierząt domowych. Zostało to odpowiednio zmienione w z art. 22 lit. e) pkt ii) i art. 45 
akapit 3.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego oraz ich produktów 
pochodnych

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do

a) które nie mogą być przeznaczone do 
spożycia przez ludzi na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego; oraz

a) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego oraz ich produktów 
pochodnych, które nie mogą być 
przeznaczone do spożycia przez ludzi na 
mocy prawodawstwa wspólnotowego; lub

b) które mogą być przeznaczone do 
spożycia przez ludzi na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego, ale 
decyzją danego podmiotu gospodarczego 
zostały przeznaczone do celów innych niż 
spożycie przez ludzi.

b) produktów pochodzenia zwierzęcego, 
które mogą być przeznaczone do spożycia 
przez ludzi na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego, ale decyzją danego 
podmiotu gospodarczego zostały 
przeznaczone do celów innych niż 
spożycie przez ludzi. Od niniejszej decyzji 
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nie przysługuje odwołanie. 

Or. de

Uzasadnienie

Mamy do czynienia z pomieszaniem definicji; produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 
zdefiniowano w art. 3 jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, tylko produkty 
pochodzenia zwierzęcego mogą być spożywane przez ludzi (art. 3 pkt 17). Przedsiębiorstwa 
nie powinny mieć możliwości ponownego wprowadzania do obrotu produktów, które zostały 
wcześniej zakwalifikowane jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) w przypadku dzikich zwierząt 
lądowych, które nie są zbierane po zabiciu, 
zgodnie z dobrą praktyką myśliwską;

ii) w przypadku dzikich zwierząt 
lądowych, które nie są zbierane po zabiciu, 
w ramach wytycznych w zakresie 
przepisów dotyczących polowań;

Or. de

Uzasadnienie

Wyrażenie „dobre praktyki myśliwskie“ jest nieokreślonym pojęciem prawnym, które nie 
istnieje w takiej formie w przepisach dotyczących polowań. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) mleka płynnego, siary i ich produktów 
pochodnych, uzyskiwanych, 
przechowywanych, usuwanych lub 
stosowanych w gospodarstwie ich 
pochodzenia;

d) mleka, produktów na bazie mleka i 
siary, uzyskiwanych, przechowywanych, 
usuwanych lub stosowanych w 
gospodarstwie ich pochodzenia;
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Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie i poprawa zrozumiałości niniejszego rozporządzenia. 
Wybrane sformułowanie odpowiada zapisowi w art. 20 lit. f). Ponadto niejasne jest, co 
rozumiane jest pod pojęciem „mleka płynnego”.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) produktów chemicznych, 
wyprodukowanych z tłuszczów 
zwierzęcych, pod warunkiem, że 
produkcja jest zgodna z warunkami 
określonymi w przepisach wykonawczych. 

Or. de

Uzasadnienie

Potraktowanie jako wyjątku produktów chemicznych wyprodukowanych z tłuszczów 
zwierzęcych jest możliwe, ponieważ przy spełnieniu warunków, o których mowa w przypisie, 
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwierząt jest bardzo małe w przypadku tych produktów 
chemicznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego” oznaczają całe zwierzęta 
martwe lub ich części lub produkty 
pochodzenia zwierzęcego, o których mowa 
w art. 11, 12 i 13, w tym komórki jajowe, 
zarodki i nasienie;

(1) „produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego” oznaczają całe zwierzęta 
martwe lub ich części lub produkty 
pochodzenia zwierzęcego, o których mowa 
w art. 11, 12 i 13, nieprzeznaczone do 
spożycia przez ludzi, w tym komórki 
jajowe, zarodki i nasienie;
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Or. de

Uzasadnienie

Celem wyjaśnienia, że rozporządzenie obejmuje tylko produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego w rozumieniu art. 2 ust. 1, definicja „produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego” powinna zawierać stwierdzenie, iż są one nieprzeznaczone do spożycia przez 
ludzi. Dzięki temu uwzględniona zostanie również definicja z poprzedniego rozporządzenia 
i wykluczy nieporozumienia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „zwierzę domowe” oznacza każde 
zwierzę należące do gatunków zazwyczaj 
karmionych i utrzymywanych przez 
człowieka w celach innych niż 
gospodarskie i wymienione w załączniku I 
do rozporządzenia (WE) nr 998/2003;

(5) „zwierzę domowe” oznacza zwierzęta 
należące do gatunków zazwyczaj 
karmionych i utrzymywanych przez 
człowieka w celach innych niż 
gospodarskie, ale nie spożywane przez 
człowieka;

Or. de

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności prawodawstwa UE należy stosować istniejące definicje; 
wybrana tutaj pochodzi z poprzedniego rozporządzenia (WE) 1774/2002 art. 2 ust. 1 lit. h). 
Wniosek Komisji odwołuje się do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, które zawiera niepełną 
listę. Ciągłe odniesienia do innych aktów prawnych nie służą czytelności i zrozumiałości 
rozporządzenia i tym samym nie są zgodne z zasadami dobrego stanowienia prawa. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „zwierzęta wodne” oznaczają zwierzęta 
wodne zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy 2006/88/WE;

(6) „zwierzęta wodne” oznaczają każdy 
gatunek zwierzęcia, które żyje cały czas 
lub przez większość czasu w wodzie, w 
dowolnym stadium życia oraz jego 
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produkty pochodne;

Or. de

Uzasadnienie

Fauna wodna i jej produkty uboczne obejmuje również inne zwierzęta wodne niż tylko wyżej 
wymienione, w szczególności bezkręgowce na różnych etapach życia, jak na przykład larwy 
owadów i robaków, które są wykorzystywane na przykład do produkcji karmy dla zwierząt 
domowych. Patrz również poprawka do punktu 17 preambuły.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „producent” oznacza każdą osobę, 
która produkuje produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy skreślić definicję „producenta“, ponieważ po pierwsze pojęcie to nie jest stosowane 
w ramach niniejszego rozporządzenia, a po drugie wchodzi w zakres definicji „podmiotu”.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „sterylizacja ciśnieniowa” oznacza 
przetwarzanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, po zmniejszeniu 
rozmiaru cząstki do przynajmniej 50 mm, 
w temperaturze przekraczającej 133°C 
przez przynajmniej 20 minut bez przerwy, 
przy ciśnieniu bezwzględnym 

(16) „sterylizacja ciśnieniowa” oznacza 
przetwarzanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego pod ciśnieniem 
przy zachowaniu odpowiednich 
parametrów, określonych w przepisach
wykonawczych;
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przynajmniej 3 barów;

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględnienie szczegółów technicznych nie odpowiada systematyce pozostałych definicji. 
Szczegóły techniczne należy określić w przepisach wykonawczych, aby w przypadku potrzeby 
dostosowania zmiany można było dokonać w ramach procedury komitologii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „produkty pochodzenia zwierzęcego” 
oznaczają produkty uzyskane od zwierząt 
oraz produkty uzyskane z tych produktów, 
w tym zwierzęta żywe, jeśli są 
przygotowanego do takiego zastosowania;

(17) „produkty pochodzenia zwierzęcego“ 
oznaczają

– żywność pochodzenia zwierzęcego, w 
tym miód i krew;
– żywe małże, szkarłupnie, osłonice i 
ślimaki morskie przeznaczone do spożycia 
przez ludzi; oraz
– przeznaczone do spożycia przez ludzi 
produkty uzyskane od zwierząt oraz 
produkty uzyskane z tych produktów, w 
tym zwierzęta żywe, jeśli są 
przygotowanego do takiego zastosowania;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójnego i dobrego stanowienia prawa należy w tym miejscu 
odwołać się do definicji „produktów pochodzenia zwierzęcego” z załącznika 1 pkt 8.1 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Jest to tym bardziej pożądane, że wytwórnie zatwierdzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, nie potrzebują żadnego dodatkowego 
zatwierdzenia zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem. 
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie i zapewnienie spójności tekstu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) „tusza” oznacza cały korpus ubitego 
zwierzęcia po wypatroszeniu;

Or. de

Uzasadnienie

Wyraz „tusza“ pojawia się w tekście wielokrotnie, brak jest natomiast jego definicji. 
Niniejsza definicja pochodzi z rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dopilnowują, by środki, o których mowa 
w ust. 1, były stale monitorowane przez 
właściwy organ;

Or. de

Uzasadnienie

Skreślona część tekstu jest tylko powtórzeniem ust. 1 i dlatego należy ją usunąć zgodnie 
z zasadami dobrego stanowienia prawa. Zapewnienie funkcjonalnego systemu również 
wynika już bezpośrednio z ust. 1.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeznaczają odpowiednie zasoby na 
funkcjonowanie takiego systemu.

b) gwarantują, że w odniesieniu do 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego zgodnie z art. 11 i 12 lit. b)-h) 
dostępne są odpowiednie zasoby
konieczne do funkcjonowania 
infrastruktury, o której mowa w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek zasadniczego finansowania przez państwa członkowskie systemu obejmującego 
wszystkie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jest nieproporcjonalny; należy raczej 
wprowadzić obowiązek finansowania jedynie w odniesieniu do materiałów, które budzą 
obawy pod względem zakaźnych chorób zwierzęcych.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Ogólne ograniczenia związane ze 

zdrowiem zwierząt
1. Nie naruszając przepisów art. 2 ust. 4, 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych nie 
wysyła się z gospodarstw, zakładów lub 
stref objętych ograniczeniami
a) zgodnie ze wspólnotowym prawem 
weterynaryjnym;
b) w związku z wystąpieniem poważnej 
choroby zakaźnej
i) wymienionej w załączniku I do 
dyrektywy 92/119/EWG; lub
ii) wymienionej w wykazie sporządzonym 
przez Komisję.
Środki, o których mowa w lit. b) ppkt (ii), 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
48 ust. 4.
2. Ustępu 1 nie stosuje się w przypadkach, 
gdy produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego i produkty pochodne są 
wysyłane z zachowaniem warunków 
przyjętych przez Komisję w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych na ludzi lub zwierzęta.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 5.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest zbędny, ponieważ przepisach dotyczących kontroli zakaźnych chorób 
zwierzęcych opartych zasadniczo na prawie UE określono szczegółowo, jakie produkty mogą 
być wywożone ze stref zamkniętych. W związku z tym wystarczający jest zapis art. 2 ust.4.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Wprowadzanie do obrotu innych 

produktów pochodnych poza łańcuchem 
paszowym

1. Podmioty mogą wprowadzać do obrotu 
produkty pochodne, inne niż produkty, o 
których mowa w art. 2 ust. 3, pod 
warunkiem że:
a) produkty te
i) nie są przeznaczone do stosowania jako 
materiał paszowy do skarmiania zwierząt 
gospodarskich ani do stosowania w glebie, 
z której pochodzi materiał do skarmiania 
tych zwierząt lub
ii) są przeznaczone do skarmiania 
zwierząt futerkowych; oraz
b) zapewniają one kontrolę ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt poprzez:
i) bezpieczeństwo zaopatrzenia, zgodnie z 
art. 42;
ii) bezpieczną obróbkę, zgodnie z art. 43, 
jeśli bezpieczne zaopatrzenie nie zapewnia 
wystarczającej kontroli; lub
iii) sprawdzenie, czy produkty są używane 
wyłącznie w bezpiecznych 
zastosowaniach, zgodnie z art. 44, jeśli 
bezpieczna obróbka nie zapewnia 
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wystarczającej kontroli.
2. Podmioty mogą również wprowadzać do 
obrotu produkty pochodne, o których 
mowa w ust. 1, bez ograniczeń, pod 
warunkiem określenia przez Komisję 
punktu końcowego łańcucha 
produkcyjnego, zgodnie z ust. 3, po 
przejściu którego taki produkt nie stwarza 
już znacznego ryzyka dla zdrowia ludzi 
lub zwierząt.
3. Komisja może przyjmować środki w 
odniesieniu do warunków określania 
punktu końcowego w łańcuchu 
produkcyjnym, po przejściu którego nie 
stosuje się wymogów dotyczących zdrowia 
ludzi lub zwierząt w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu;

Or. de

(Zob. art. 41 wniosku Komisji)

Uzasadnienie

Możliwe jest takie przetworzenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, że nie 
stanowią już one żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Punkt końcowy jest 
kluczową koncepcją zmienionego, nowego rozporządzenia i ogranicza zakres jego 
zastosowania określony w ust. 1 rozdziału 1. Z tego względu należy opisać punkt końcowy już 
w tym miejscu, a nie dopiero w art. 41.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) obchodzenia się z karmą dla zwierząt 
domowych lub jej wytwarzania, o czym 
mowa w art. 45, akapicie trzecim.

f) obchodzenia się z karmą dla zwierząt 
domowych lub jej wytwarzania.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy fabryki karmy dla zwierząt domowych potrzebują rejestracji lub 
zatwierdzenia. Por. art. 6 ust. 1 lit. f), 7 ust. 1 lit. f) i 45 w powiązaniu z prawodawstwem w 
zakresie bezpieczeństwa żywności. Ogólne zatwierdzenie wszystkich wytwórni pożywienia dla 
zwierząt domowych jest konieczne dla zachowania jednolitości sektora w celu uniknięcia 
problemów związanych z handlem. W obrębie UE w związku z wydawaniem świadectw 
weterynaryjnych wytwórnia musi zostać zatwierdzona w odnośnym kraju, aby umożliwić 
przywóz do Wspólnoty. Ponadto nie powinna istnieć możliwość produkcji karmy dla zwierząt 
domowych z wykorzystaniem materiałów kategorii 1 i 2. Zob. również art. 22 lit. e).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czynności objętych zatwierdzeniem lub 
rejestracją zakładów i wytwórni już 
zatwierdzonych lub zarejestrowanych 
zgodnie z:

a) czynności objętych zatwierdzeniem lub 
rejestracją wytwórni już zatwierdzonych 
lub zarejestrowanych zgodnie z:

Or. de

Uzasadnienie

Wymienianie „zakładów“ w niniejszym przepisie nie jest konsekwentne. Zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 zatwierdzane są tylko wytwórnie a nie zakłady. To samo 
dotyczy sektora pasz ((WE) nr 183/2005). Pojęcie to należy stosować spójnie. Odpowiada to 
również definicji pojęcia „zakład” w art. 3 ust. 21.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wytwórni biogazu i kompostowni, w 
których produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego lub produkty pochodne są 
przetwarzane zgodnie ze standardowymi 
parametrami, określonymi zgodnie z art. 9 
lit. c);

c) wytwórni biogazu i kompostowni, które 
przetwarzają produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne zgodnie ze standardowymi 
parametrami, określonymi zgodnie z art. 9 
lit. c) w przepisach wykonawczych;
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Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu językowemu, że nie jest to błąd logiczny, lecz że chodzi tutaj 
o odwołanie do przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 9.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) zakładów i wytwórni, z wyjątkiem 
wytwórni karmy dla zwierząt domowych, 
objętych sekcją 2 rozdziału VI.

Or. de

Uzasadnienie

Podobnie jak w art. 6 ust. 1 lit. f): Nie jest jasne, czy fabryki karmy dla zwierząt domowych 
potrzebują rejestracji lub zatwierdzenia. Por. art. 6 ust. 1 lit. f), 7 ust. 1 lit. f) i 45 w 
powiązaniu z prawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa żywności. Ogólne zatwierdzenie 
wszystkich wytwórni pożywienia dla zwierząt domowych jest konieczne dla zachowania 
jednolitości sektora w celu uniknięcia problemów związanych z handlem. W obrębie UE w 
związku z wydawaniem świadectw weterynaryjnych wytwórnia musi zostać zatwierdzona w 
odnośnym kraju, aby umożliwić przywóz do Wspólnoty. Ponadto nie powinna istnieć 
możliwość produkcji karmy dla zwierząt domowych z wykorzystaniem materiałów kategorii 1 
i 2. Zob. również art. 22 lit. e). 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) transportu produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i ich produktów 
pochodnych.

Or. de
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Uzasadnienie

W przypadku obowiązku rejestracji podmiotów, które przewożą produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego, organ uzyskuje informacje na temat tych podmiotów, co umożliwia 
kontrolę i lepsze zapobieganie ewentualnej ponownej klasyfikacji produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego jako żywności podczas transportu. Zob. również art. 7 ust. 2.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakłady i wytwórnie zwolnione z 
zatwierdzenia zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c) 
są rejestrowane przez właściwy organ po 
złożeniu wniosku przez dany podmiot.

2. Zakłady i wytwórnie zwolnione z 
zatwierdzenia zgodnie z ust. 1 lit. a), b), c) 
i g) podlegają obowiązkowi rejestracji. 

Wniosek musi zawierać następujące 
informacje:

Wniosek o rejestrację musi zawierać 
następujące informacje:

a) kategoria stosowanych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

a) kategoria stosowanych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

b) rodzaj czynności, których dotyczy 
wniosek, wykonywanych z 
wykorzystaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych jako materiału wyjściowego.

b) rodzaj czynności, których dotyczy 
wniosek, wykonywanych z 
wykorzystaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych jako materiału wyjściowego.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka stylistyczna. Odwołanie do art. 7 ust. 1 lit. g) w celu wyjaśnienia, że 
przedsiębiorstwa, które przewożą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, podlegają 
obowiązkowi rejestracji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zakład zajmuje się produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz, 

b) zakład zajmuje się produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz, 
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jeżeli wymaga tego niniejsze 
rozporządzenie lub przepisy przyjęte 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
produktami pochodnymi, zgodnie z 
wymogami higieny określonymi w art. 9;

jeżeli wymaga tego niniejsze 
rozporządzenie lub przepisy przyjęte 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
produktami pochodnymi, zgodnie z 
wymogami higieny określonymi w 
załączniku I niniejszego rozporządzenia 
oraz w art. 9;

Or. de

Uzasadnienie

Ogólne wymogi higieny nie powinny być częścią przepisów wykonawczych określonych 
w ramach procedury komitologii; są one jednak tak istotne, że należy je uwzględnić 
w zasadniczym tekście rozporządzenia. Zob. również art. 9 lit. d) pkt i).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakłady i wytwórnie, już zatwierdzone 
lub zarejestrowane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002, nie 
wymagają ponownego zatwierdzenia lub 
rejestracji.

Or. de

(Zob. art. 51 wniosku Komisji)

Uzasadnienie

Celem niniejszego zapisu jest ograniczenie biurokracji bez zwiększania ryzyka. Zostało to 
wcześniej wymienione w art. 51 (przepisy przejściowe), jednak bardziej odpowiednie jest 
ujęcie tej kwestii w części poświęconej zatwierdzaniu. 
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – litera d) – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) ogólnych wymogów higieny 
stosowanych w zatwierdzonych zakładach 
i wytwórniach;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ogólne wymogi higieny nie powinny być częścią przepisów wykonawczych określonych 
w ramach procedury komitologii; są one jednak tak istotne, że należy je uwzględnić 
w zasadniczym tekście rozporządzenia. W art. 8 ust. 1 lit. d) wprowadzono odpowiednie 
dostosowania.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) produkty pochodzenia zwierzęcego 
pochodzące ze zwierząt, które zostały 
poddane nielegalnym zabiegom, jak 
określono w art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 
96/22/WE i w art. 2 lit. b) dyrektywy 
96/23/WE;

c) produkty pochodzenia zwierzęcego 
pochodzące ze zwierząt, które zostały 
poddane niezgodnym z przepisami
zabiegom, jak określono w art. 1 ust. 2 lit. 
d) dyrektywy 96/22/WE lub w art. 2 lit. b) 
dyrektywy 96/23/WE;

Or. de

Uzasadnienie

Wyraz „nielegalne“ wydaje się być niestosowny w tym kontekście. Ze względów logicznych 
koniecznym łącznikiem między dwiema dyrektywami jest „lub”, w przeciwnym razie 
wymagane byłoby traktowanie zgodnie z przepisami obu tych aktów.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

 e) odpady gastronomiczne pochodzące ze 
środków transportu międzynarodowego;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera (h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zepsuty materiał kategorii 3, 
stanowiący ryzyko dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku gdy zanieczyszczony materiał, który został pierwotnie sklasyfikowany jako 
materiał kategorii 3, stanowi ryzyko dla zdrowia, należy go przypisać do kategorii 2 i poddać 
odpowiedniemu traktowaniu. Por. również art. 21 lit. c) i art. 23 ust. 1 lit. g).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) następujące części pochodzące albo ze 
zwierząt, które zostały poddane ubojowi w 
rzeźni i zostały uznane za nadające się do 

b) tusza lub następujące części pochodzące 
albo ze zwierząt, które zostały poddane 
ubojowi w rzeźni i zostały uznane za 
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uboju w celu spożycia przez ludzi w 
następstwie kontroli przedubojowej, albo 
ze zwierząt łownych zabitych z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
zgodnie z przepisami wspólnotowymi:

nadające się do uboju w celu spożycia 
przez ludzi w następstwie kontroli 
przedubojowej, albo ze zwierząt łownych 
zabitych z przeznaczeniem do spożycia 
przez ludzi zgodnie z przepisami 
wspólnotowymi:

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z ust. b) pkt i) należy również w tym miejscu wprowadzić do 
tekstu pojęcie „tuszy”.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) łby drobiu; ii) łby drobiu, nieprzeznaczone do 
spożycia przez ludzi;

Or. de

Uzasadnienie

Dodany tekst służy wyjaśnieniu, że chodzi tylko o określone łby drobiu. Należy też pamiętać, 
że w UE kury są częściowo sprzedawane z łbami.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b) – punkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i 
obrzynkami;

iii) skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i 
obrzynkami, nieprzeznaczone do 
produkcji żelatyny przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi lub innej żywności;

Or. de
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Uzasadnienie

Przepisy dotyczące higieny żywności zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. 
Należy wyjaśnić, że żelatyna (przeznaczona do spożycia przez ludzi) nie jest produkowana 
jako materiał kategorii 3. To nieporozumienie spowodowało w przeszłości poważne problemy.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) krew zwierząt, które nie wykazały 
jakichkolwiek objawów choroby 
przenoszonej przez krew na ludzi lub 
zwierzęta, uzyskana:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego otrzymane podczas 
wytwarzania produktów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, w tym 
odtłuszczone kości i skwarki;

d) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego otrzymane podczas 
wytwarzania produktów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, w tym odpady 
mleczne oraz odtłuszczone kości i skwarki, 
które nie są już jednak przeznaczone do 
produkcji żywności;

Or. de

Uzasadnienie

(1) Poprawka służy wyjaśnieniu, że również odpady mleczne wchodzą w zakres kategorii 3, 
ponieważ w przeszłości pojawiały się trudności z rozgraniczeniem.
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(2) Przepisy dotyczące higieny żywności zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 
853/2004. Należy wyjaśnić, że żelatyna (przeznaczona do spożycia przez ludzi) nie jest 
produkowana jako materiał kategorii 3. To nieporozumienie spowodowało w przeszłości 
poważne problemy.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne, które, po 
wprowadzeniu do obrotu z przeznaczeniem 
do spożycia przez ludzi lub w celu 
skarmiania zwierząt, nie nadają się dłużej 
do tych celów z powodów handlowych 
albo w wyniku problemów powstałych 
podczas produkcji lub wad w pakowaniu 
czy innych, które nie stanowią żadnego 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt;

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne, które nie 
stanowią żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi 
i zwierząt i które, po wprowadzeniu do 
obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez 
ludzi lub w celu skarmiania zwierząt, nie 
nadają się dłużej do tych celów z powodów 
handlowych albo w wyniku problemów 
powstałych podczas produkcji lub wad w 
pakowaniu czy innych;

Or. de

Uzasadnienie

Przeniesienie części zdania „które nie stanowią żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt” 
w celu wyjaśnienia, że dotyczy ona odpadów gastronomicznych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) świeże produkty uboczne ze zwierząt 
wodnych pochodzące z zakładów lub 
wytwórni wytwarzających produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi;

h) produkty uboczne ze zwierząt wodnych 
pochodzące z zakładów lub wytwórni 
wytwarzających produkty przeznaczone do 
spożycia przez ludzi;

Or. de
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Uzasadnienie

Należy skreślić wyraz „świeże“. Niezrozumiałe jest, dlaczego nie uwzględniono produktów 
ubocznych ze zwierząt wodnych, które straciły świeżość. Poza tym pojęcie „świeże“ zależy 
w dużym stopniu od indywidualnej interpretacji i nie można go zdefiniować na podstawie 
obiektywnych kryteriów.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Martwe zwierzęta są zawsze klasyfikowane jako materiał kategorii 2, z wyjątkiem 
jednodniowych kurcząt zabijanych w celach handlowych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, 
sierść i futro pochodzące od zwierząt 
martwych, które nie wykazywały oznak 
choroby przenoszonej przez ten produkt na 
ludzi lub zwierzęta oraz inne niż te, o 
których mowa w lit. c);

l) skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, 
sierść i futro pochodzące od zwierząt 
martwych, które nie wykazywały oznak 
choroby przenoszonej przez ten produkt na 
ludzi lub zwierzęta oraz inne niż te, o 
których mowa w lit. b);

Or. de
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Uzasadnienie

Chodzi tu niewątpliwie o odniesienie do litery b) a nie c).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera (m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) odpady z handlu detalicznego i 
hurtowego.

Or. de

Uzasadnienie

Odpady z handlu detalicznego i hurtowego wiążą się z takim samym ryzykiem jak 
w przypadku odpadów gastronomicznych i w związku z tym należy je sklasyfikować wyraźnie 
jako materiał należący do danej kategorii.  W przypadku gdy są one zepsute, poprawka do 
art. 12 lit. i) (nowa) gwarantuje, że takie materiały zalicza się wówczas do kategorii 2.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba wysyłająca, przewożąca
lub przyjmująca produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne powinna prowadzić rejestr 
wysyłek i powiązanych dokumentów 
handlowych lub świadectw zdrowia.

1. Każdy podmiot wysyłający, przewożący
lub przyjmujący produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne powinien prowadzić rejestr
wysyłek i powiązanych dokumentów 
handlowych lub świadectw zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Powyższy zapis powinien brzmieć prawidłowo: „Każdy podmiot...”, ponieważ w art. 2 nie 
zdefiniowano pojęcia „osoby”, za to w punkcie 12 tego artykułu jest mowa o „podmiocie”.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakłady przetwarzające produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego, 
zakłady przekształcające takie produkty w 
biogaz i w kompost oraz zakłady 
zajmujące się produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego należącymi do 
więcej niż jednej kategorii, ustanawiają 
procedurę, o której mowa w ust. 1, 
zgodnie z zasadami systemu analizy 
zagrożenia i krytycznymi punktami 
kontroli (HACCP).

3. Zakłady przetwarzające produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego, 
zakłady przekształcające takie produkty w 
biogaz i w kompost oraz zakłady 
zajmujące się produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego należącymi do 
więcej niż jednej kategorii, ustanawiają 
jedną lub więcej procedur w oparciu o 
zasady systemu analizy zagrożenia i 
krytycznymi punktami kontroli (HACCP) 
zgodnie z ust. 1.

W szczególności podmioty prowadzące 
takie zakłady:

W szczególności podmioty prowadzące 
takie zakłady:

a) identyfikują i sprawdzają krytyczne 
punkty kontroli w zakładach;

a) określają wszelkie zagrożenia, którym 
należy zapobiec lub które należy 
wyeliminować, bądź ograniczyć do 
możliwych do przyjęcia poziomów;

b) ustanawiają i wdrażają metody 
monitorowania i sprawdzania krytycznych 
punktów kontroli;

b) określają krytyczne punkty kontroli na 
etapie lub etapach, na których kontrola 
taka jest niezbędna w celu zapobieżenia 
zagrożeniom, ich wyeliminowania lub 
ograniczenia do możliwych do przyjęcia 
poziomów;

c) jeśli produkt pochodny przetwarzania 
nie jest bezpośrednio usuwany w tym 
samym miejscu poprzez spalanie, 
współspalanie, spalanie jako paliwo lub w 
inny alternatywny sposób usuwania 
zatwierdzony zgodnie z art. 22 lit. a) 
pobierają reprezentatywne próbki w celu 
sprawdzenia zgodności::

c) ustanawiają wartości graniczne dla 
tych krytycznych punktów kontroli, które 
będą stanowiły rozgraniczenie pomiędzy 
stanem możliwym i niemożliwym do 
przyjęcia z punktu widzenia konieczności 
zapobieżenia zidentyfikowanym 
zagrożeniom, ich wyeliminowania lub 
ograniczenia;

i) każdej przetwarzanej partii z normami, 
zwłaszcza jeśli chodzi o metody 
przetwarzania i bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne produktu końcowego, 
które zostały ustanowione w środkach 
przyjętych zgodnie z ust. 6 niniejszego 
artykułu,
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ii) z maksymalnym dozwolonym 
poziomem pozostałości fizycznych i 
chemicznych, ustanowionym w 
prawodawstwie Wspólnoty;
d) prowadzą rejestr wyników kontroli i 
badań określonych odpowiednio w lit. b) i 
c), oraz przechowują je przynajmniej 
przez dwa lata w celu przedstawiania ich 
właściwym organom;

d) ustanawiają i wdrażają skuteczne 
procedury monitorowania w krytycznych 
punktach kontroli;

da) określają działania naprawcze w 
przypadku, gdy działania monitorujące 
wykażą, że krytyczny punkt kontroli nie 
jest pod kontrolą;
db) ustanawiają regularnie stosowane 
procedury w celu sprawdzenia, czy 
przestrzegane są przepisy określone w lit. 
a) – e);
dc) tworzą dokumenty i archiwa 
proporcjonalne do charakteru i rozmiaru 
przedsiębiorstwa lub zakładu sektora 
spożywczego w celu wykazania 
skutecznego stosowania przepisów, o 
których mowa w lit. a) – f); jeżeli 
dokonuje się jakiejkolwiek zmiany 
produktu, procesu lub jakiegokolwiek 
etapu produkcji, przedsiębiorstwo 
dokonuje przeglądu procedury i 
wprowadza niezbędne zmiany;

e) wprowadzają system zapewniający 
możliwość identyfikowalności każdej 
wysyłanej partii.

e) wprowadzają system zapewniający 
możliwość identyfikowalności każdej 
wysyłanej partii.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić lepszą zrozumiałość i przydatność tekstu, wykorzystano tutaj zapis 
z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny.
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Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skarmiania zwierząt lądowych danego 
gatunku przetworzonym białkiem 
zwierzęcym, pochodzącym z całych 
zwierząt lub z części zwierząt tego samego 
gatunku;

a) skarmiania zwierząt lądowych danego 
gatunku, z wyjątkiem zwierząt 
futerkowych, przetworzonym białkiem 
zwierzęcym, pochodzącym z całych 
zwierząt lub z części zwierząt tego samego 
gatunku;

Or. de

Uzasadnienie

Skarmianie zwierząt futerkowych przetworzonym białkiem zwierzęcym zgodnie z art. 18 ust. 2 
lit. a) oraz wypas na terenach, na których zastosowano nawozy organiczne lub polepszacze 
gleby, stanowią zasadnicze kwestie przedmiotowego rozporządzenia. Nie należy ich 
regulować w przepisach wykonawczych zgodnie z propozycją zawartą w art. 18 ust. 2. 
W związku z tym należy skreślić art. 18 ust. 2 i dokonać odpowiednich dostosowań w ust. 1.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skarmiania zwierząt gospodarskich 
roślinami, albo bezpośrednio przez wypas 
albo skarmianie roślinami ciętymi, 
pochodzącymi z terenu, na którym 
zastosowano nawozy organiczne lub 
polepszacze gleby, inne niż odchody;

c) skarmiania zwierząt gospodarskich 
roślinami, albo bezpośrednio przez wypas 
albo skarmianie roślinami ciętymi,
pochodzącymi z terenu, na którym 
zastosowano nawozy organiczne lub 
polepszacze gleby, inne niż odchody, 
chyba że wypas lub pozyskanie roślin na 
paszę ma miejsce po upłynięciu okresu 
karencji, który zapewnia odpowiednią 
kontrolę ryzyka dla zdrowia ludzi i 
zwierząt i wynosi przynajmniej 21 dni;

Or. de
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia zrównoważonego wykorzystania zasobów należy umożliwić 
zastosowanie wysokiej jakości kompostu i nawozów organicznych na terenach 
o przeznaczeniu rolniczym.  W obowiązującej dyrektywie przewidziano w związku z tym okres 
21 dni. Ponieważ jednak okres karencji może być uzależniony od warunków pogodowych, 
należy ustanowić okres dostosowany do poziomu ryzyka i wynoszący co najmniej 21 dni. Zob. 
również uzasadnienie dotyczące art. 18 ust. 2.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze zapewniające jednolite 
stosowanie zakazów ustanowionych w ust. 
1 oraz środki umożliwiające:

skreślony

a) skarmianie zwierząt futerkowych 
przetworzonym białkiem zwierzęcym 
pochodzącym z całych zwierząt lub z 
części zwierząt tego samego gatunku, w 
drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a); oraz
b) skarmianie zwierząt gospodarskich 
roślinami z terenu, na którym 
zastosowano nawozy organiczne lub 
polepszacze gleby, pod warunkiem że 
wypas lub pozyskanie roślin na paszę ma 
miejsce po upłynięciu okresu karencji, 
który zapewnia odpowiednią kontrolę 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, w 
drodze odstępstwa od ust. 1 lit. c).
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 4.

Or. de
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Uzasadnienie

Skarmianie zwierząt futerkowych przetworzonym białkiem zwierzęcym zgodnie z art. 18 ust. 2 
lit. a) oraz wypas na terenach, na których zastosowano nawozy organiczne lub polepszacze 
gleby, stanowią zasadnicze kwestie przedmiotowego rozporządzenia. Nie należy ich 
regulować w przepisach wykonawczych zgodnie z propozycją zawartą w art. 18 ust. 2. 
W związku z tym należy skreślić art. 18 ust. 2 i dokonać odpowiednich dostosowań w ust. 1.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. c), jest 
poddawany procesowi detoksyfikacji, 
określonemu zgodnie z art. 8 ust. 2 
dyrektywy 2002/32/WE i stosowanemu 
zgodnie z art. 21 lit. c), d) i e);

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Z niniejszego artykułu wynika, że materiał kategorii 1 może być wykorzystywany jako 
materiał źródłowy do produkcji pasz. Należy zagwarantować, że w ramach przedmiotowego 
rozporządzenia możliwe będzie wytwarzanie pasz tylko z określonego materiału kategorii 3.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest przetwarzany w zatwierdzonym 
zakładzie, oprócz przypadku, w którym 
materiał uległ zmianie w wyniku 
rozkładu, zanieczyszczenia lub zepsucia, 
tak że stanowi niedopuszczalne ryzyko dla 
zdrowia ludzi i zwierząt i stosowany:

c) jest przetwarzany w zatwierdzonym
zakładzie:

Or. de
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Uzasadnienie

Materiał kategorii 3 nie może z definicji stanowić „niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt”. Celem wyjaśnienia zepsuty materiał, który uprzednio sklasyfikowano jako 
materiał kategorii 3, został zdefiniowany w art. 12 lit. i) (nowa) jako materiał kategorii 2.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c) – punkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) jako materiał paszowy dla zwierząt 
gospodarskich lub do skarmiania zwierząt 
gospodarskich innych niż zwierzęta 
futerkowe i wprowadzany do obrotu 
zgodnie z art. 24, oprócz przypadków 
materiału, o którym mowa w art. 13 lit. l) i 
m);

i) jako materiał paszowy dla zwierząt 
gospodarskich i wprowadzany do obrotu 
zgodnie z art. 24, oprócz przypadków 
materiału, o którym mowa w art. 13 lit. l) i 
m);

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest jasne, o jakie zwierzęta chodzi we frazie „lub do skarmiania zwierząt gospodarskich 
innych niż zwierzęta futerkowe; jest to niewątpliwie powtórzenie. Skreślenie tej części tekstu 
wyjaśni, że materiał kategorii 3 może być stosowany zarówno jako materiał paszowy, jak 
również jako bezpośrednio do skarmiania zwierząt futerkowych. Por. również art. 23 ust. 1 lit. 
f), art. 24 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 lit. a).

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) do skarmiania zwierząt futerkowych; 
lub

ii) do skarmiania zwierząt futerkowych;

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka służy dostosowaniu do poprawki do art. 21 lit. c) pkt iiia).

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c) – punkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iiia) do skarmiania zwierząt domowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 22 lit. e).

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera (h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) jest stosowany w glebie bez 
uprzedniego przetworzenia w przypadku 
mleka, produktów na bazie mleka i siary;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, że możliwe jest zastosowanie wymienionych materiałów 
w glebie, nawet jeżeli chodzi o materiał kategorii 3.  Art. 20 lit. f) umożliwia już zastosowanie 
dla kategorii 2.
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera (h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) w przypadku odpadów 
gastronomicznych zgodnie z art. 13 lit. m) 
jest przekształcany w wytwórni biogazu 
lub kompostowni zgodnie z procedurą 
regulacyjną określoną w art. 48 ust. 3 lub 
do czasu ustanowienia takich przepisów 
zgodnie z prawem krajowym;

Or. de

Uzasadnienie

W obowiązującej dyrektywie istnieje możliwość stosowania krajowych przepisów 
w odniesieniu do przetwarzania odpadów gastronomicznych w wytwórniach biogazu 
i kompostowniach. Do czasu przyjęcia skutecznych przepisów wspólnotowych należy nadal 
stosować obowiązujące prawo.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera e) – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) stosowane do skarmiania zwierząt 
domowych;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zezwolenie państwom członkowskim na skarmianie zwierząt domowych nieprzetworzonymi 
materiałami kategorii 2 i 3 narusza zasady harmonizacji przepisów dotyczących produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i mogłoby doprowadzić do braku dostatecznych kontroli 
skarmiania zwierząt domowych. Nie należy skarmiać zwierząt domowych nieprzetworzonymi 
materiałami kategorii 2, dlatego też lit. c) pkt ii) zmieniono na art. 21 lit. c) pkt iv) (nowy).
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku materiału kategorii 3, o 
którym mowa w art. 13 lit. f), i innych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, które są usuwane podczas 
interwencji chirurgicznej na żywych 
zwierzętach, jeśli zezwoli na to właściwy 
organ, usuwane w gospodarstwie.

f) w przypadku materiału kategorii 3, o 
którym mowa w art. 13 lit. f), i innych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, które są usuwane podczas 
interwencji chirurgicznej na żywych 
zwierzętach, usuwane w gospodarstwie.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma sensu, by po każdej interwencji chirurgicznej weterynarz musiał zwracać się do 
właściwego organu z zapytaniem, co należy zrobić z powstałym materiałem.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zastosowania w glebie niektórych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nawozów organicznych i 
polepszaczy gleby;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Zob. też uzasadnienie do art. 18 ust. 1 lit. c) i art. 18 ust. 2.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) poziomu ryzyka dla zdrowia ludzi i 
zwierząt odnośnie do niektórych rodzajów 
materiału, uważanych za niedopuszczalne, 
zgodnie z art. 21 lit. c).

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze sklasyfikowaniem tego materiału jako materiału kategorii 2 nie ma potrzeby 
przyjmowania przepisów wykonawczych. 

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) składowania, zbierania i przewozu 
odpadów gastronomicznych;

Or. de

Uzasadnienie

Spójne przepisy powinny obowiązywać również w odniesieniu do składowania, zbierania 
i przewozu odpadów gastronomicznych; jest to istotne z punktu widzenia spójnych warunków 
gospodarczych w UE. 

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków mających na celu b) warunków mających na celu 



PE418.148v01-00 42/59 PR\760933PL.doc

PL

zapewnienie identyfikowalności i 
zapobieganie zanieczyszczeniu 
krzyżowemu, które mają zastosowanie dla 
materiału zdatnego do spożycia przez ludzi
przeznaczonego na pasze lub stosowanego 
jako materiał paszowy.

zapewnienie identyfikowalności i 
zapobieganie zanieczyszczeniu 
krzyżowemu, które mają zastosowanie dla 
zatwierdzonego materiału przeznaczonego 
na pasze lub stosowanego jako materiał 
paszowy.

Or. de

Uzasadnienie

Wyrażenie „zdatny do spożycia przez ludzi” jest zbyt wąskie, by uwzględnić wszystkie 
materiały, z których można wytwarzać materiały stosowane jako materiały paszowe.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały wyprodukowane zgodnie z 
warunkami dla sterylizacji ciśnieniowej 
lub innymi, aby zapobiec ryzyku 
stwarzanemu dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
zgodnie z wymogami sekcji 2 i wszystkimi 
środkami, które zostały ustanowione 
zgodnie z ustępem 2;

b) zostały wyprodukowane zgodnie z 
warunkami (sterylizacja ciśnieniowa lub 
inne warunki), aby zapobiec ryzyku 
stwarzanemu dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
zgodnie z wymogami sekcji 2 niniejszego 
rozdziału i wszystkimi środkami, które 
zostały ustanowione zgodnie z ustępem 2;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka poprawia przejrzystość tekstu. Oprócz sterylizacji ciśnieniowej możliwe są również 
inne środki, jak na przykład wymieniona w obowiązującej dyrektywie pasteryzacja.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku nawozów organicznych i 
polepszaczy gleby pochodzących z 

skreślona
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materiału białkowego, zostały zmieszane 
ze składnikiem wykluczającym dalsze 
użycie mieszaniny na pasze; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Celem art. 25 jest zapobiec nadużyciom związanym z wykorzystywaniem nawozów z białka 
zwierzęcego do skarmiania zwierząt; służy on też wdrożeniu rozporządzenia (WE) nr 
999/2001. Chodzi o dodatkowe zobowiązanie, uzupełniające te ustanowione w dyrektywie 
(WE) 181/2006. Kwestii tej dotyczy również art. 18 ust. 1 lit. c). Powszechny obowiązek 
oznaczania nie jest realistyczny. Przykład stanowią: nawozy z rogów, produkty na bazie krwi. 
W przypadku kompostu i przefermentowanych odpadów nie ma ryzyka przyjęcia przez 
zwierzęta gospodarskie.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) składników do mieszania z nawozami 
organicznymi lub polepszaczami gleby;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W związku z określeniem terminów w poprawce do art. 18 ust. 1 lit. c) nie ma potrzeby 
mieszania innych materiałów z polepszaczami gleby pochodzenia zwierzęcego. Zob. również 
uzasadnienie do poprawki do art. 25 ust. 1 lit. c).

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodatkowych warunków, takich jak 
substancje i metody do celów oznaczania i 
minimalne proporcje, które mają być 
zachowane przy przygotowywaniu 

skreślona
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mieszaniny, tak aby wykluczyć 
zastosowanie takich nawozów 
organicznych lub polepszaczy gleby jako 
pasz.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z określeniem terminów w poprawce do art. 18 ust. 1 lit. c) nie ma potrzeby 
mieszania innych materiałów z polepszaczami gleby pochodzenia zwierzęcego. Zob. również 
uzasadnienie do poprawki do art. 25 ust. 1 lit. c).

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może, w drodze 
odstępstwa od sekcji 1 i 2, zezwolić na 
stosowanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych do celów wystawienniczych 
diagnostycznych, edukacyjnych i 
badawczych, w warunkach gwarantujących 
kontrolę ryzyka dla zdrowia ludzi i 
zwierząt.

1. Właściwy organ może, w drodze 
odstępstwa od sekcji 1 i 2 niniejszego 
rozdziału, zezwolić na stosowanie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych do 
celów wystawienniczych diagnostycznych, 
edukacyjnych i badawczych, w warunkach 
gwarantujących kontrolę ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, w przeciwnym razie odniesienie jest niejasne.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może, w drodze 
odstępstwa od sekcji 1 i 2, zezwolić, w 

1. Właściwy organ może, w drodze 
odstępstwa od sekcji 1 i 2 niniejszego 
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warunkach gwarantujących kontrolę 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
zbieranie i stosowanie:

rozdziału, zezwolić, w warunkach 
gwarantujących kontrolę ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, na zbieranie i 
stosowanie:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, w przeciwnym razie odniesienie jest niejasne.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, w przeciwnym razie odniesienie jest niejasne.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 1. W drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 
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właściwy organ może zezwolić na 
usunięcie:

niniejszego rozdziału właściwy organ 
może zezwolić na usunięcie:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu, w przeciwnym razie odniesienie jest niejasne.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zainteresowane strony przesyłają 
wniosek właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym zamierzają 
stosować alternatywną metodę.

2. Zainteresowane strony przesyłają 
wniosek właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym zamierzają 
stosować alternatywną metodę. Wnioski 
mają charakter poufny do czasu podjęcia 
ostatecznej decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Przesłanie wniosku leży w interesie gospodarczym zainteresowanych stron i w związku z tym 
konkurencja nie powinna mieć prawa wglądu w te wnioski.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ ocenia w ciągu dwóch 
miesięcy od momentu otrzymania 
kompletnego wniosku, czy spełnia on 
wymogi standardowego formatu dla 
wniosków, o którym mowa w ust. 10. 

3. Właściwy organ ocenia w ciągu jednego 
miesiąca od momentu otrzymania 
kompletnego wniosku, czy spełnia on 
wymogi standardowego formatu dla 
wniosków, o którym mowa w ust. 10.

Or. de
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Uzasadnienie

Okres jednego miesiąca musi wystarczyć, by sprawdzić, czy wniosek spełnia wymogi 
standardowego formatu. Inne terminy wstrzymałyby działalność gospodarczą dłużej niż jest to 
konieczne.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy 
Urząd zwraca się do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje, termin ustalony w 
ust. 5 może zostać zawieszony.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Błąd tłumaczeniowy w wersji niemieckiej.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przeprowadza w 
regularnych odstępach czasu urzędowe 
kontrole i nadzór w zatwierdzonych lub 
zarejestrowanych zakładach i wytwórniach 
oraz w miejscach, co do których 
informacje zostały przekazane zgodnie z 
art. 40 ust. 3.

1. Właściwy organ przeprowadza w 
regularnych odstępach czasu urzędowe 
kontrole i nadzór wysyłki do innych 
państw członkowskich, przywozu, tranzytu 
i wywozu, w zatwierdzonych lub 
zarejestrowanych zakładach i wytwórniach 
oraz w miejscach, co do których 
informacje zostały przekazane zgodnie z 
art. 40 ust. 3.

Or. de



PE418.148v01-00 48/59 PR\760933PL.doc

PL

Uzasadnienie

Dodanie tekstu „wysyłki do innych państw członkowskich, przywozu, tranzytu i wywozu” jest 
konieczne, ponieważ w celu zapewnienia kompleksowej kontroli ryzyka należy przeprowadzać 
nie tylko kontrole zakładów i wytwórni, lecz również przewozów (por. art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006).

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b) – punkt ii – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– z powodów związanych z infrastrukturą
zakładu

– z powodów związanych ze strukturą
zakładu lub wytwórni

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie infrastruktury jest zbyt szerokie; nie można obarczać podmiotu odpowiedzialnością za 
infrastrukturę jego zakładu lub wytwórni.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Dla podmiotu musi być jasne, z jakich konkretnie obowiązków musi się wywiązać. Umożliwi 
mu to pewniejsze planowanie.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W drodze odstępstwa od ust. 1-4 
przedmiotowe produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne, które zostały wymieszane z 
jakimkolwiek z odpadów uznanych za 
niebezpieczny w decyzji 2000/532/WE lub 
zanieczyszczone nimi, są wysyłane do 
innych państw członkowskich jedynie na 
warunkach spełniających wymogi 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

5. W drodze odstępstwa od ust. 1-4 
przedmiotowe produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne, które zostały wymieszane z 
jakimkolwiek z odpadów lub 
zanieczyszczone nimi, są wysyłane do 
innych państw członkowskich jedynie na 
warunkach spełniających wymogi 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie tekstu „uznanych za niebezpieczny w decyzji 2000/532/WE” jest konieczne w celu 
wykluczenia możliwości mieszania i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
objętych zakazem eksportu zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (np. śmieci 
z gospodarstw domowych). Zob. również art. 35 ust. 2 lit. b) i art. 37 ust. 5 lit. b).

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
zmieszanych z jakimkolwiek z odpadów 
uznanych za niebezpieczny w decyzji 
2000/532/WE lub zanieczyszczone nimi, 
odbywa się zgodnie z wymogami 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006;

b) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
zmieszanych z jakimkolwiek z odpadów 
lub zanieczyszczonych nimi, odbywa się 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006;

Or. de
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Uzasadnienie

Skreślenie tekstu „uznanych za niebezpieczny w decyzji 2000/532/WE” jest konieczne w celu 
wykluczenia możliwości mieszania i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
objętych zakazem eksportu zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (np. śmieci 
z gospodarstw domowych). Zob. również art. 33 ust. 5 i art. 37 ust. 5 lit. b).

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
zmieszanych z jakimkolwiek z odpadów 
uznanych za niebezpieczny w decyzji 
2000/532/WE lub zanieczyszczonych nimi, 
odbywa się zgodnie z wymogami 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

b) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
zmieszanych z jakimkolwiek z odpadów 
lub zanieczyszczonych nimi, odbywa się 
zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 
nr 1013/2006.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie tekstu „uznanych za niebezpieczny w decyzji 2000/532/WE” jest konieczne w celu 
wykluczenia możliwości mieszania i wywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
objętych zakazem eksportu zgodnie z art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (np. śmieci 
z gospodarstw domowych). Zob. również art. 33 ust. 5 i art. 35 ust. 2 lit. b).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Wprowadzanie do obrotu innych 

produktów pochodnych poza łańcuchem 
paszowym

1. Podmioty mogą wprowadzać do obrotu 
produkty pochodne, inne niż produkty, o 
których mowa w art. 2 ust. 3, pod 
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warunkiem że:
a) produkty te
i) nie są przeznaczone do stosowania jako 
materiał paszowy do skarmiania zwierząt
gospodarskich ani do stosowania w glebie, 
z której pochodzi materiał do skarmiania 
tych zwierząt lub
ii) są przeznaczone do skarmiania 
zwierząt futerkowych; oraz
b) zapewniają one kontrolę ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt poprzez:
i) bezpieczeństwo zaopatrzenia, zgodnie z 
art. 42;
ii) bezpieczną obróbkę, zgodnie z art. 43, 
jeśli bezpieczne zaopatrzenie nie zapewnia 
wystarczającej kontroli; lub
iii) sprawdzenie, czy produkty są używane 
wyłącznie w bezpiecznych 
zastosowaniach, zgodnie z art. 44, jeśli 
bezpieczna obróbka nie zapewnia 
wystarczającej kontroli.
2. Podmioty mogą również wprowadzać do 
obrotu produkty pochodne, o których 
mowa w ust. 1, bez ograniczeń, pod 
warunkiem określenia przez Komisję 
punktu końcowego łańcucha 
produkcyjnego, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. 
a), po przejściu którego taki produkt nie 
stwarza już znacznego ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwe jest takie przetworzenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, że nie 
stanowią już one żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Punkt końcowy jest 
kluczową koncepcją zmienionego, nowego rozporządzenia i ogranicza zakres jego 
zastosowania określony w ust. 1 rozdziału 1. Z tego względu należy opisać punkt końcowy już 
w tym miejscu, a nie dopiero w art. 41. Zob. również poprawkę do art. 5 (nowego).
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51 skreślony
Środek przejściowy

Zatwierdzone lub zarejestrowane zakłady i 
wytwórnie oraz zatwierdzeni i 
zarejestrowani użytkownicy zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 
przed [data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia] są uznane 
zależnie od wymogów za zatwierdzone lub 
zarejestrowane, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawy zrozumiałości tekst przesunięto do art. 8 ust. 4. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1774/2002 zatwierdzenie użytkowników nie jest możliwe, ponieważ pojęcie to nie 
istnieje w tym dokumencie.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne wymogi w zakresie higieny 
dotyczące obchodzenia się z produktami 

ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i ich 
przetwarzania

Sekcja 1
Wymogi w zakresie higieny dotyczące 

obchodzenia się z materiałem kategorii 1, 
2 i 3 w zakładach pośrednich

Rozdział I
Wymogi w zakresie higieny dotyczące 
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materiału kategorii 3 w zakładach 
pośrednich

1. Zakład nie może być wykorzystywany 
do innych działań niż sprowadzanie, 
gromadzenie, sortowanie, dzielenie, 
przechowywanie w chłodniach, 
zamrażanie w formie bloków, czasowe 
składowanie i wysyłanie materiału 
kategorii 3.
2. Sortowanie materiału kategorii 3 musi 
odbywać się w taki sposób, by wykluczyć 
wszelkie ryzyko rozprzestrzenienia się 
chorób zwierzęcych.
3. Podczas całego okresu gromadzenia i 
składowania z materiałem kategorii 3 
należy obchodzić się i składować go 
oddzielnie od materiału innych kategorii, 
aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się 
czynników chorobotwórczych.
4. Materiał kategorii 3 musi być właściwie 
składowany i, w razie potrzeby, 
przechowywany w chłodniach lub 
zamrażalniach do czasu dalszej wysyłki.

Rozdział II
Wymogi w zakresie higieny dotyczące 
materiału kategorii 1 i 2 w zakładach 

pośrednich
1. Zakład nie może być wykorzystywany 
do innych działań niż sprowadzanie, 
gromadzenie, przechowywanie, czasowe 
składowanie i wysyłanie materiału 
kategorii 1 i 2.
2. Sortowanie materiału kategorii 1 i 2 
musi odbywać się w taki sposób, by 
wykluczyć wszelkie ryzyko 
rozprzestrzenienia się chorób zwierzęcych.
3. Podczas całego okresu gromadzenia i 
składowania z materiałem kategorii 1 i 2 
należy obchodzić się i składować go 
oddzielnie od materiału kategorii 3, aby 
zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się 
czynników chorobotwórczych.
4. Materiał kategorii 3 musi być właściwie 



PE418.148v01-00 54/59 PR\760933PL.doc

PL

składowany w odpowiednich warunkach 
termicznych do czasu dalszej wysyłki.
5. Na ile jest to możliwe w praktyce i przy 
rozsądnych kosztach ze ściekami należy 
obchodzić się w taki sposób, aby 
zagwarantować, że nie pozostaną żadne 
czynniki chorobotwórcze.

Sekcja 2
Wymogi w zakresie higieny dotyczące 
przetwarzania produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego w zakładach 
przetwórstwa

Rozdział I
Ogólne wymogi w zakresie higieny

1. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego należy przetwarzać w miarę 
możliwości od razu po dostarczeniu. 
Muszą one być właściwie składowane do 
momentu przetworzenia.
2. Kontenery, pojemniki i pojazdy do 
transportu nieprzetworzonego materiału 
należy oczyszczać w wyznaczonym 
miejscu. Miejsce to musi być tak 
usytuowane i przygotowane, by wykluczyć 
ryzyko przeniesienia czynników 
chorobotwórczych do przetworzonych 
produktów.
3. Osoby pracujące w sektorze 
oczyszczania nie mogą wchodzić do 
czystego sektora bez wcześniejszej zmiany 
odzieży roboczej i butów lub bez ich 
dezynfekcji. Nie można przenosić 
wyposażenia i urządzeń z sektora 
oczyszczania do czystego sektora bez ich 
wcześniejszego oczyszczenia i 
zdezynfekowania. Należy ustanowić 
procedurę dotyczącą przemieszczania się 
osób w celu jego kontroli i opisu 
właściwego wykorzystania brodzików do 
dezynfekcji stóp i kół.
4. Na ile jest to możliwe w praktyce i przy 
rozsądnych kosztach ze ściekami z 
wytwarzających zanieczyszczenia 
sektorów należy obchodzić się w taki 
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sposób, aby zagwarantować, że nie 
pozostaną żadne czynniki chorobotwórcze.
5. Należy przyjąć systematyczne środki 
prewencyjne przeciwko ptakom, 
gryzoniom, owadom i innym szkodnikom. 
W tym celu należy też opracować 
udokumentowany program ochrony przed 
szkodnikami.
6. Należy ustanowić i udokumentować 
procedury dotyczące oczyszczania dla 
wszystkich części zakładu. Należy 
udostępnić odpowiednie wyposażenie i 
środki czyszczące.
7. Testy w zakresie higieny muszą 
obejmować regularne kontrole otoczenia i 
wyposażenia. Harmonogramy kontroli i 
ich wyniki muszą być udokumentowane i 
przechowywane przez co najmniej dwa 
lata.
8. Instalacje i wyposażenie należy 
utrzymywać w dobrym stanie, a 
urządzenia pomiarowe kalibrować w 
regularnych odstępach czasu.
9. Z produktami pochodnymi należy się 
obchodzić i składować je w zakładach 
przetwórstwa w taki sposób, by wykluczyć 
dalsze rozprzestrzenienie się czynników 
chorobotwórczych.
10. Próbki produktów pochodnych, 
przeznaczone do przetworzenia w 
wytwórniach biogazu lub 
kompostowniach i pobrane bezpośrednio 
po obróbce cieplnej, muszą być wolne od 
odpornych na ciepło zarodników bakterii 
chorobotwórczych (brak laseczek bakterii 
Clostridium perfringens w 1 g produktu).

Rozdział II
Specjalne wymogi dotyczące 

przetwarzania materiału kategorii 3
1. Punkty krytyczne, na których podstawie 
ustanawia się zakres zastosowania 
obróbki cieplnej w procesie przetwarzania, 
są określane w przepisach wykonawczych 
do niniejszego rozporządzenia dla każdej 
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metody przetwarzania. Należy przy tym 
uwzględnić następujące punkty krytyczne:
a) rozmiar cząstek surowego materiału;
b) temperatura osiągana w procesie 
obróbki cieplnej;
c) ciśnienie wywierane na surowy 
materiał; oraz
d) czas trwania procesu obróbki cieplnej 
lub zastosowanie ciągłego systemu. 
Dla każdego istniejącego punktu 
krytycznego należy ustanowić minimalne 
normy przetwarzania.
2. Rejestry muszą być przechowywane 
przez co najmniej dwa lata i wykazywać, 
że dla każdego punktu krytycznego 
zastosowano minimalne normy 
przetwarzania.
3. Do celów systematycznej kontroli 
procesu przetwarzania należy 
wykorzystywać precyzyjnie kalibrowane 
urządzenia pomiarowe/rejestrujące. 
Należy przechowywać rejestry danych 
dotyczących kalibrowania.
4. Przed przetworzeniem produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego należy 
skontrolować pod kątem obecności ciał 
obcych. W przypadku wykrycia takich ciał 
należy je niezwłocznie usunąć.
5. Materiał, który nie został poddany 
obróbce cieplnej w całości, musi przejść ją 
ponownie lub też należy go zebrać i 
ponownie przetworzyć, lub usunąć 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Rozdział III
Normy przetwarzania materiałów 

kategorii 1 i 2
Z wyjątkiem przypadków gdy właściwy 
organ wymaga zastosowania metody 
przetwarzania zgodnie z art. 19 lit. a) pkt 
ii) lub art. 20 lit. a) pkt ii) niniejszego 
rozporządzenia, materiał kategorii 1 lub 2, 
przeznaczony do spalania lub 
współspalania, jest przetwarzany zgodnie z 
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rozdziałem III niniejszego załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólne wymogi higieny nie powinny być częścią przepisów wykonawczych określonych 
w ramach procedury komitologii; są one jednak tak istotne, że należy je uwzględnić 
w zasadniczym tekście rozporządzenia. Zob. również art. 9 lit. d) pkt i).
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UZASADNIENIE

W związku z licznymi kryzysami w latach 1997–2002 (BSE, osady ściekowe, dioksyny, 
zepsute mięso) w wielu obszarach produkcji żywności konieczne jest przyjęcie przepisów 
europejskich. Opinia publiczna odniosła się krytycznie szczególnie do produktów, które nie 
mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Okazało się, że niezbędne jest zwłaszcza 
uwzględnienie koncepcji „od konsumenta do producenta” we wszystkich sektorach produkcji 
żywności. W przypadku sytuacji kryzysowych musi istnieć możliwość zagwarantowania 
identyfikowalności produktów w celu jak najszybszego ustalenia przyczyn chorób 
zwierzęcych lub innych szkodliwych dla zdrowia wydarzeń. W tym celu Parlament 
Europejski przyjął rozporządzenie (WE) nr 1774/2002, które obowiązuje od dnia 1 maja 
2003 r. W rozporządzeniu tym określono przepisy w zakresie higieny dotyczące określonych 
produktów zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W okresie po wejściu 
w życie tego rozporządzenia różne inspekcje i informacje przekazywane przez państwa 
członkowskie pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: konieczna identyfikowalność nie 
jest gwarantowana we wszystkich przypadkach. Konieczne jest wyjaśnienie współzależności 
istniejących rozporządzeń i innych przepisów Unii Europejskiej, na przykład rozporządzeń 
dotyczących higieny. Wprowadzenie jasnego rozgraniczenia między produktem ubocznym 
z uboju a produktem pochodnym nadal nastręcza trudności. W celu rozwiązania tych i innych 
zidentyfikowanych problemów Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. 

Szczególnego wyjaśnienia wymaga kwestia momentu osiągnięcia punktu końcowego w cyklu 
życiowym produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Ponadto konieczne było 
usunięcie niepewności prawnej co do zakresu zastosowania przepisów dotyczących 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z wolno żyjących zwierząt łownych. 

Celem nowego rozporządzenia jest również poprawa powiązania z innymi rozporządzeniami. 
Zasadniczo należy założyć, że nowe rozporządzenie eliminuje wiele problemów 
z poprzednich aktów. Należy jednak stwierdzić, że w nowym rozporządzeniu wprowadzono 
definicje, które różnią się od tych, stosowanych w dotychczasowym prawodawstwie. Nie jest 
to zgodne z pożądanym, spójnym podejściem. Użytkownik musi się nastawić na stosowanie 
nowych pojęć i sytuacja ta nie powinna się utrzymać.  Można zaproponować bardzo różne 
rozwiązania tego problemu. Albo definicje są dokumentowane w tych rozporządzeniach, albo 
wprowadza się odniesienie do istniejących przepisów, jak na przykład rozporządzeń 
dotyczących higieny. 

Parlament Europejski zgadza się z Komisją Europejską, że zasadniczo rozporządzenie 
powinno być instrumentem horyzontalnym. Nie powinno to jednak prowadzić do tego, że 
artykuły będą zawierały tylko ogólnikowe stwierdzenia, a ważne dla użytkownika przepisy 
zostaną określone w rozporządzeniach wykonawczych. W związku z tym Parlament 
proponuje włączenie różnych podejść zawartych w przepisach wykonawczych do 
załączników do przedmiotowego rozporządzenia. Nie musi to dotyczyć szczegółów 
technicznych, które mogą być nadal określane w przepisach wykonawczych.

Parlament Europejski od lat przykłada dużą wagę do zmniejszania biurokracji i przyjmowania 
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przepisów przyjaznych dla użytkowników, co nie zostało w pełni uwzględnione 
w przedmiotowym wniosku. Dlatego też wniosek Komisji powinien zostać przeformułowany 
w celu bardziej przejrzystego i zrozumiałego przedstawienia przepisów.  

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie produkcji żywności należy utrzymać 
zasadę odpowiedzialności podmiotów.

Ponadto należy określić, w jakim zakresie istotna rezerwa białkowa w postaci odpadów 
gastronomicznych może być wykorzystywana jako pasza lub czy takie przepisy są 
niemożliwe ze względu na higienę.
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