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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0345),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0220/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poleg tega morajo za preprečitev 
tveganj zaradi prosto živečih živali za trupe 
ali dele trupov živali, za katere se sumi, da 
so bile okužene s prenosljivimi boleznimi, 
veljati pravila iz te uredbe. Ta vključitev ne 
sme pomeniti obveznosti zbiranja in 
odstranjevanja trupel prosto živečih živali, 
ki so poginile ali bile ulovljene v svojem 
naravnem habitatu. Če se upošteva dobra 
lovska praksa, se lahko črevesje in drugi 
deli trupla divjadi varno odstranijo na 
kraju samem. Za živalske stranske 

(13) Poleg tega morajo za preprečitev 
tveganj zaradi prosto živečih živali za trupe 
ali dele trupov živali, za katere se sumi, da 
so bile okužene s prenosljivimi boleznimi, 
veljati pravila iz te uredbe. Ta vključitev ne 
sme pomeniti obveznosti zbiranja in 
odstranjevanja trupel prosto živečih živali, 
ki so poginile ali bile ulovljene v svojem 
naravnem habitatu.
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proizvode ulovljene divjadi lahko določbe 
te uredbe veljajo le, če zakonodaja o 
higieni živil velja za dajanje na trg takšne 
divjadi in vključuje operacije, ki jih 
opravijo obrati za ravnanje z divjadjo.

Or. de

Obrazložitev

„Dobra lovska praksa“ je nejasen pravni pojem in ne obstaja v zakonodaji, ki ureja lov. Glej 
tudi predlog spremembe k členu 2(2)(a).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaradi usklajenosti zakonodaje 
Skupnosti je treba v tej uredbi uporabiti 
opredelitev vodnih živali iz člena 3(1)(e) 
Direktive 2006/88/ES z dne 
24. oktobra 2006 o zahtevah za 
zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz 
ribogojstva ter o preprečevanju in 
nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih 
živalih.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Vodne živalske vrste in njihovi stranski proizvodi zajemajo poleg omenjenih tudi druge vodne 
živali, zlasti nevretenčarje v različnih življenjskih fazah, kot so ličinke insektov in črvi, ki so 
uporabljeni za proizvodnjo hrane za hišne živali. Glej tudi predlog spremembe k členu 3(6).
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Operacije z živalskimi stranskimi 
proizvodi, ki lahko povzročijo visoko 
stopnjo tveganja za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali, je treba izvajati 
samo v obratih, ki so jih je pristojni organ 
že vnaprej odobrili za takšne operacije. Ta 
pogoj mora veljati zlasti za kafilerije in 
druge objekte, ki ravnajo z neobdelanimi 
živalskimi stranskimi proizvodi ali jih 
predelujejo predelavo. Treba je dovoliti, da 
se v istem obratu, če je preprečena 
navzkrižna kontaminacija, obdeluje več kot 
ena kategorija živalskih stranskih 
proizvodov. Treba je dovoliti, da se ti 
pogoji spremenijo, če je količina snovi za 
odstranjevanje in predelavo povečana 
zaradi večjega izbruha bolezni, pod 
pogojem, da začasna uporaba pod takšnimi 
spremenjenimi pogoji ne povzroči širjenje 
tveganja bolezni.

(21) Operacije z živalskimi stranskimi 
proizvodi, ki lahko povzročijo visoko 
stopnjo tveganja za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali, je treba izvajati 
samo v obratih, ki jih je pristojni organ že 
vnaprej odobrili. Ta pogoj mora veljati 
zlasti za predelovalne obrate živalskih 
stranskih proizvodov in druge objekte, ki 
ravnajo z neobdelanimi živalskimi 
stranskimi proizvodi ali jih predelujejo 
predelavo. Treba je dovoliti, da se v istem 
obratu, če je preprečena navzkrižna 
kontaminacija, obdeluje več kot ena 
kategorija živalskih stranskih proizvodov. 
Treba je dovoliti, da se ti pogoji 
spremenijo, če je količina snovi za 
odstranjevanje in predelavo povečana 
zaradi večjega izbruha bolezni, pod 
pogojem, da začasna uporaba pod takšnimi 
spremenjenimi pogoji ne povzroči širjenje 
tveganja bolezni.

Or. de

Obrazložitev

Pojem kafilerija se ne uporablja več, namesto tega je pojem predelovalni obrat živalskih 
stranskih proizvodov enoglasno opredeljen in je sedaj tudi uveljavljen.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Gnoj in vsebine prebavnega trakta ni 
treba odstranjevati, pod pogojem da se z 
ustrezno obdelavo zagotovi, da se med 
njihovo uporabo na zemljišču ne prenašajo 

(29) Gnoj in vsebine prebavnega trakta ni 
treba odstranjevati, pod pogojem da se z 
ustrezno obdelavo zagotovi, da se med 
njihovo uporabo na zemljišču ne prenašajo 
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bolezni. Stranski proizvodi iz živali, ki 
poginejo na kmetiji, in živali, ki so ubite 
zaradi izkoreninjenja bolezni, razen TSE,
se ne smejo uporabljati v krmni verigi. Ta 
omejitev mora veljati tudi za uvožene 
živalske stranske proizvode, ki so 
dovoljeni v Skupnosti, čeprav na podlagi 
inšpekcijskega pregleda na mejnem 
prehodu Skupnosti niso v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, ter za proizvode, ki 
med pregledi, izvedenimi znotraj 
Skupnosti, niso v skladu z veljavnimi 
zahtevami.

bolezni. Stranski proizvodi iz živali, ki 
poginejo na kmetiji, in živali, ki so ubite 
zaradi izkoreninjenja bolezni, se ne smejo 
uporabljati v krmni verigi. Ta omejitev 
mora veljati tudi za uvožene živalske 
stranske proizvode, ki so dovoljeni v 
Skupnosti, čeprav na podlagi 
inšpekcijskega pregleda na mejnem 
prehodu Skupnosti niso v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, ter za proizvode, ki 
med pregledi, izvedenimi znotraj 
Skupnosti, niso v skladu z veljavnimi 
zahtevami.

Or. de

Obrazložitev

Navedba TSE na tem mestu je dvoumna. Živalski stranski proizvodi, ki jih je prizadela TSE, 
spadajo pod Uredbo 999/2001/ES.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Denaturacije gnojil z beljakovinskimi snovmi se ne sme zahtevati. V preteklosti se je izkazalo, 
da si je javnost takšno zahtevo, kjer ustrezne snovi niso bile opredeljene, napačno razlagala. 
Denaturacijo je treba zamenjati z dokumentacijo, ki zagotavlja izsledljivost.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Po Uredbi (ES) št. 1774/2002 so bili 
nekateri proizvodi, predvsem gvano, 
nekatere živalske kože, za katere so bile 
uporabljene različne oblike obdelave, kot 
so strojenje, in nekatere lovske trofeje, 
oproščeni zahtev navedene uredbe. 
Podobne oprostitve je, kot v primeru 
oleokemičnih proizvodov, treba zagotoviti 
z izvedbenimi ukrepi. Vendar mora zaradi 
zagotovitve ustrezne ravni varstva krmne 
verige za upravljavce obratov, ki ravnajo s 
snovmi kategorije 1 in kategorije 2 za 
proizvodnjo hrane za hišne živali, še 
naprej veljati zahteva, da si pridobijo 
odobritev.

(63) Po Uredbi (ES) št. 1774/2002 so bili 
nekateri proizvodi, predvsem gvano, 
nekatere živalske kože, za katere so bile 
uporabljene različne oblike obdelave, kot 
so strojenje, in nekatere lovske trofeje, 
oproščeni zahtev navedene uredbe. 
Podobne oprostitve je, kot v primeru 
oleokemičnih proizvodov, treba zagotoviti 
z izvedbenimi ukrepi. 

Or. de

Obrazložitev

Treba je preprečiti, da se surovine kategorije 1 in 2 uporabljajo za proizvodnjo hrane za 
hišne živali. To je treba ustrezno spremeniti tudi v členu 22(e)(ii) in členu 45(3).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za živalske
stranske proizvode in iz njih pridobljene 

1. Ta uredba se uporablja za:
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proizvode,
(a) ki so po zakonodaji Skupnosti 
izključeni iz prehrane ljudi ali

(a) živalske stranske proizvode in iz njih 
pridobljene proizvode, ki so po zakonodaji 
Skupnosti izključeni iz prehrane ljudi ali

(b) so po zakonodaji Skupnosti lahko 
namenjeni za prehrano ljudi, vendar so na 
podlagi odločitve upravljavca obratov 
namenjeni uporabam, ki niso prehrana 
ljudi.

(b) proizvode živalskega porekla, ki so po 
zakonodaji Skupnosti lahko namenjeni za 
prehrano ljudi, vendar so na podlagi 
odločitve upravljavca obratov namenjeni 
uporabam, ki niso prehrana ljudi. Odločitev 
je dokončna.

Or. de

Obrazložitev

Tukaj gre za zamenjavo opredelitev. Živalski stranski proizvodi so že bili v členu 3 
opredeljeni kot „izključeni iz prehrane ljudi“in samo izdelki živalskega izvora so lahko 
namenjeni prehrani ljudi (člen 3(17)). Upravljavci obratov ne smejo imeti možnosti, da 
proizvode, ki so že bili izključeni iz prehrane ljudi, ponovno dajo na trg.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) kadar gre za kopenske prostoživeče 
živali, ki v skladu z dobro lovsko prakso
potem, ko so bile ubite, niso bile vključene 
v zbiranje;

(ii) kadar gre za kopenske prostoživeče 
živali, ki v okviru z zahtevami zakonodaje, 
ki ureja lov, potem, ko so bile ubite, niso 
bile vključene v zbiranje;

Or. de

Obrazložitev

„Dobra lovska praksa“ je nejasen pravni pojem in ne obstaja v zakonodaji, ki ureja lov.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tekoče mleko in kolostrum ter iz mleka 
pridobljene proizvode, ki so pridobljeni, se 
hranijo, so odstranjeni ali uporabljeni na 
kmetiji izvora;

(d) mleko, proizvodi na osnovi mleka in 
kolostrum, ki so pridobljeni, se hranijo, so 
odstranjeni ali uporabljeni na kmetiji 
izvora;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasnitev in izboljšanje berljivosti te uredbe. Izbrano 
pojmovanje je v skladu s členom 20(f). Še vedno ni jasno, kaj je mišljeno z izrazom „tekoče 
mleko“.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) kemijski proizvodi, proizvedeni iz 
živalskih maščob, če je proizvodnja 
potekala v skladu s pogoji, določenimi v 
ukrepih za izvajanje. 

Or. de

Obrazložitev

Glede na pogoje iz opombe obstaja minimalno tveganje običajnih kemijskih proizvodov za 
javno zdravje in zdravstveno varstvo živali, zato so možne izjeme za kemijske proizvode iz 
živalskih maščob.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „živalski stranski proizvodi“ „živalski 
stranski proizvodi“ so cela živalska trupla 
ali deli mrtvih živali ali proizvodi 
živalskega izvora iz členov 11, 12 in 13, 
vključno z jajčnimi celicami, zarodki in 
živalskim semenom;

(1) „živalski stranski proizvodi“ so cela 
živalska trupla ali deli mrtvih živali ali 
proizvodi živalskega izvora iz členov 11, 
12 in 13, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
vključno z jajčnimi celicami, zarodki in 
živalskim semenom;

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev, da uredba pokriva samo živalske stranske proizvode v okviru člena 2(1), mora 
opredelitev „živalski stranski proizvodi“ vsebovati sklicevanje, da niso namenjeni prehrani 
ljudi. S tem se zagotovi skladnost z opredelitvijo iz prejšnje uredbe in prepreči nejasnost.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) „hišna žival“ je vsaka žival, ki spada v 
vrste, ki jih običajno hranijo in gojijo ljudje 
za namene, ki niso rejni in se ne uporablja 
za prehrano ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti v zakonodaji EU je treba uporabljati obstoječe izraze, ki so izbrani iz člena 
21(1)(h) prejšnje uredbe 1774/2002 ES. Predlog Komisije se nanaša na uredbo 998/2003 ES, 
ki vsebuje nepopoln seznam. Stalna sklicevanja na druge pravne določbe niso v skladu z 
berljivostjo in razumljivostjo uredbe in ne ustrezajo dobri zakonodaji.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „vodne živali“ so vodne živali, kakor 
so opredeljene v členu 1(3)(e) Direktive 
2006/88/ES;

(6) „vodne živali“ so vse živali v vsaki fazi 
življenja, ki celo ali večino svojega 
življenja preživijo v vodi, in iz njih 
pridobljeni proizvodi;

Or. de

Obrazložitev

Vodne živalske vrste in njihovi stranski proizvodi zajemajo poleg omenjenih tudi druge vodne 
živali, zlasti nevretenčarje v različnih življenjskih fazah, kot so ličinke insektov in črvi, ki so 
uporabljeni za proizvodnjo krme. Glej tudi predlog spremembe k uvodni izjavi 17.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „proizvajalec“ pomeni vsako osebo, 
ki proizvaja živalske stranske proizvode ali 
iz njih pridobljene proizvode;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Treba je črtati opredelitev izraza „proizvajalec“, ker se v okviru te uredbe ne uporablja in 
ker ga zajema opredelitev pojma upravljavec obratov.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „sterilizacija pod pritiskom“ pomeni 
predelavo živalskih stranskih proizvodov 
po zmanjšanju na delce, katerih velikost 
ni večja od 50 mm, na temperaturi v 
središču več kot 133 °C za vsaj 20 minut 
brez prekinitve pri absolutnem pritisku 
vsaj 3 bare;

(16) „sterilizacija pod pritiskom“ pomeni 
predelavo živalskih stranskih proizvodov 
pod pritiskom, ki ustreza parametrom, 
določenim v ukrepih za izvajanje;

Or. de

Obrazložitev

Tehnične podrobnosti niso bile vključene v druge opredelitve. Ukrepi za izvajanje morajo 
obravnavati tehnične podrobnosti, da se lahko v skladu s komitološkim postopkom izvede vse 
potrebne prilagoditve.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „proizvodi živalskega izvora“ 
pomenijo proizvode, pridobljene iz živali, 
in proizvode, pridobljene iz teh 
proizvodov, vključno z živimi živalmi, če 
so pripravljene za takšno uporabo;

(17) „proizvodi živalskega izvora“ 
pomenijo

– živilo živalskega porekla, skupaj z 
medom in krvjo,
– žive školjke, živi iglokožci, živi plaščarji 
in živi morski polžki, namenjeni prehrani 
ljudi, ter
– proizvode, pridobljene iz živali, in 
proizvode, pridobljene iz teh proizvodov, 
vključno z živimi živalmi, če so 
pripravljene za takšno uporabo;
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Or. de

Obrazložitev

Treba je uporabiti opredelitev „proizvodi živalskega izvora“ iz Uredbe 853/2004 (ES), 
Priloge 1, št. 8.1, da se ohrani boljša priprava zakonodaje. Zlasti, ker so objekti v skladu z 
Uredbo 853/2004 (ES) izvzeti iz odobritve v skladu z nadomestno uredbo.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Za pojasnitev in poenotenje besedila.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „trup“ pomeni telo živali po zakolu 
in obdelovanju;

Or. de
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Obrazložitev

Beseda trup se večkrat uporablja, manjka pa njena opredelitev. Ta opredelitev je povzeta iz 
Uredbe (ES) št. 853/2004.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) zagotovijo, da ukrepe iz odstavka 1 
stalno spremlja pristojni organ.

Or. de

Obrazložitev

Črtan del besedila skoraj ponavlja odstavek 1 in ga je treba črtati v okviru boljše priprave 
zakonodaje. Zagotavljanje učinkovitega sistema je prav tako zajeto v odstavku 1.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodelijo ustrezna sredstva za delovanje
takšnega sistema.

(b) zagotovijo, da so v zvezi z živalskimi 
stranskimi proizvodi iz člena 11 in člena 
12 od (b) do (h) zagotovljena ustrezna 
sredstva za delovanje infrastrukture iz 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Osnovna zahteva, da države članice zagotovijo financiranje za vse živalske stranske 
proizvode je nesorazmerna in namesto tega bi morala obstajati zahteva, da se financira samo 
snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje živali.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Splošne omejitve zdravstvenega varstva 

živali
1. Brez poseganja v člen 2(4) se živalski 
stranski proizvodi in iz njih pridobljeni 
proizvodi ne odpremljajo s kmetij, 
objektov ali območij, za katere veljajo 
omejitve:
(a) skladno z zakonodajo Skupnosti na 
področju veterine
(b) zaradi nevarne prenosljive bolezni,
(i) navedene v Prilogi I k Direktivi 
92/119/EGS, ali
(ii) navedene v seznamu, ki ga določi 
Komisija.
Ukrepi, navedeni v točki (b)(ii), za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).
2. Odstavek 1 ne velja, kadar se živalski 
stranski proizvodi in iz njih pridobljeni 
proizvodi odpremljajo pod pogoji, ki jih 
mora sprejeti Komisija, da se prepreči 
širjenje prenosljivih bolezni, za katere so 
dovzetni ljudje in živali.
Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(5).

Or. de
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Obrazložitev

Ta člen je nepotreben, saj določbe o boju proti boleznim živali, ki v glavnem temeljijo na 
zakonodaji EU, podrobno določajo, katere proizvode je mogoče umakniti iz omejenih 
območij. Določba iz člena 2(4) je zato zadostna.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Dajanje na trg drugih pridobljenih 

proizvodov zunaj krmne verige
1. Upravljavci obratov lahko dajejo na trg 
pridobljene proizvode, ki niso proizvodi, 
navedeni v členu 2(3), če:
(a) ti proizvodi
i) niso namenjeni za uporabo kot snovi za 
krmo za rejne živali ali za uporabo na 
zemljišču, na katerem se krmijo takšne 
živali, ali
(ii) so namenjeni za krmljenje kožuharjev 
in
(b) upravljavci obratov zagotavljajo 
nadzor tveganj za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali:
(i) z zagotavljanjem varnega izvora v 
skladu s členom 42;
(ii) z zagotavljanjem varne obdelave v 
skladu s členom 43, če zagotavljanje 
varnega izvora ne omogoča zadostnega 
nadzora, ali
(iii) s preverjanjem, ali se proizvodi 
uporabljajo samo za varne končne 
uporabe v skladu s členom 44, kadar 
varna obdelava ne zagotavlja zadostnega 
nadzora.
2. Upravljavci obratov lahko brez omejitev 
dajejo na trg tudi pridobljene proizvode, 
navedene v odstavku 1, če Komisija določi 
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končno točko v proizvodni verigi iz 
odstavka 3, po kateri takšni proizvodi ne 
pomenijo več nobenega znatnega tveganja 
za javno zdravje ali zdravstveno varstvo 
živali.
3. Komisija lahko sprejme ukrepe glede 
pogojev, ki določajo končno točko v 
proizvodni verigi, po kateri se za dajanje 
na trg ne uporablja nobena zahteva v 
zvezi z javnim zdravjem ali zdravstvenim 
varstvom živali;

Or. de

(Glej člen 41 predloga Komisije)

Obrazložitev

Živalske stranske proizvode se lahko tako predela, da ne predstavljajo nobenega tveganja več 
za javno zdravje in zdravstveno varstvo živali. Končna točka je osrednji pojem pregledane, 
nove uredbe in omejuje področje uporabe te uredbe, ki je opredeljeno v odstavku 1, poglavja 
1. Zato je treba končno točko opisati že v tem delu in ne šele v členu 41.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za ravnanje s hrano za hišne živali ali 
njeno proizvodnjo, kakor je navedeno v 
tretjem odstavku člena 45.

(f) za ravnanje s hrano za hišne živali ali 
njeno proizvodnjo.

Or. de

Obrazložitev
Ni razvidno, ali tovarne za izdelavo hrane za hišne živali potrebuje registracijo ali dovoljenje.
 Glej člen 6(1f), 7 (1f) in 45 v zvezi z zakonodajo, ki ureja varnost krme. Za usklajenost 
sektorja je potrebna splošna odobritev vseh izdelovalcev hrane za hišne živali, da se prepreči 
težave pri trgovanju. Za namene izdajanja zdravstvenih spričeval v EU mora biti v zadevni 
državi obrat odobren, da se lahko odobri uvoze v Skupnost. Poleg tega mora biti prepovedana 
izdelava hrane za hišne živali s snovmi kategorije 1 in kategorije 2. Glej tudi člen 22(b).
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) operacije, ki jih zajema odobritev ali 
registracija objektov in obratov, odobrenih 
ali registriranih v skladu z:

(a) operacije, ki jih zajema odobritev ali 
registracija obratov, odobrenih ali 
registriranih v skladu z:

Or. de

Obrazložitev

Navajanje objektov v tej določbi ni smiselno. V skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 so 
odobreni samo obrati in ne objekti. Enako velja za sektor krme ((ES) št. 183/2005). Izraz je 
treba enotno uporabljati. To ustreza tudi opredelitvi pojma obrat v členu 3, odstavku 21.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) objekte za pridelavo bioplina in 
komposta, v katerih se živalski stranski 
proizvodi ali iz njih pridobljeni proizvodi
pretvarjajo v skladu s standardnimi 
parametri, določenimi v skladu s členom 
9(c);

(c) objekte za pridelavo bioplina in 
komposta, ki pretvarjajo živalske stranske 
proizvode ali iz njih pridobljene proizvode,
v skladu s standardnimi parametri, 
določenimi v skladu s členom 9(c) v 
ukrepih za izvajanje;

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev, da gre tukaj za ukrepe za izvajanje, navedene v členu 9, in ne za krožno 
utemeljevanje.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) objekte in obrate, za katere velja 
Oddelek 2 Poglavja VI, razen obratov za 
proizvodnjo hrane za domače živali.

Or. de

Obrazložitev

Tako kot v členu 6(1)(f): ni razvidno, ali tovarne za izdelavo hrane za hišne živali potrebuje 
registracijo ali odobritev. Glej člen 6 (1f), 7 (1f) in 45 v zvezi z zakonodajo, ki ureja varnost 
krme. Za usklajenost sektorja je potrebna je splošna odobritev vseh obratov hrane za hišne 
živali, da se prepreči težave pri trgovanju. Za namene izdajanja zdravstvenih spričeval v EU 
mora biti v zadevni državi obrat odobren, da se lahko odobri uvoze v Skupnost. Poleg tega 
mora biti prepovedana izdelava hrane za hišne živali s snovmi kategorije 1 in kategorije 2  
Glej tudi člen 22(b). 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) prevoz živalskih stranskih proizvodov 
in iz njih pridobljenih proizvodov;

Or. de

Obrazložitev

Pri obveznosti registriranja upravljavcev obratov, ki prevažajo živalske stranske proizvode, 
se oblastem zagotovijo informacije o prevozu, da se omogoči nadzorovanje ter med prevozom 
prepreči morebitno napačno ponovno razvrstitev živalskih stranskih proizvodov za krmila. 
Glej tudi člen 7(2).
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Objekte in obrate, oproščene odobritve v 
skladu z odstavkom 1(a), (b) in (c), 
registrira pristojni organ po predložitvi 
vloge upravljavca obrata.

2. Za objekte in obrate, oproščene 
odobritve v skladu z odstavkom 1(a), (b), 
(c) in (g), velja obveznost registriranja.

Vloga mora vsebovati naslednje 
informacije:

Vloga za registriranje mora vsebovati 
naslednje informacije:

(a) kategorijo uporabljenih živalskih 
stranskih proizvodov;

(a) kategorijo uporabljenih živalskih 
stranskih proizvodov;

(b) naravo izvajanih operacij, pri katerih se 
uporabljajo živalski stranski proizvodi ali 
iz njih pridobljeni proizvodi kot vhodne 
snovi, za katere je predložena vloga.

(b) naravo izvajanih operacij, pri katerih se 
uporabljajo živalski stranski proizvodi ali 
iz njih pridobljeni proizvodi kot vhodne 
snovi, za katere je predložena vloga.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev. Sklicevanje na člen 7(1) za pojasnitev, da morajo biti upravljavci 
obratov, ki prevažajo živalske stranske proizvode, registrirani.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ravna z živalskimi stranskimi proizvodi 
in, če ta uredba ali pravila, sprejeta v 
skladu s to uredbo, zahtevajo, tudi s 
pridobljenimi proizvodi v skladu s 
higienskimi zahtevami, določenimi v 
skladu s členom 9;

(b) ravna z živalskimi stranskimi proizvodi 
in, če ta uredba ali pravila, sprejeta v 
skladu s to uredbo, zahtevajo, tudi s 
pridobljenimi proizvodi v skladu s 
higienskimi zahtevami, določenimi v 
skladu s Prilogo I te uredbe in členom 9;

Or. de
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Obrazložitev

Splošne higienske zahteve ne smejo biti del ukrepov za izvajanje, določenih v komitološkem 
postopku, ker so tako pomembne, da morajo biti določene v glavnemu delu uredbe. Glej tudi 
člen 9(d)(i).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a.) objekti in obrati, ki so bili že 
odobreni ali registrirani v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1774/2002, ne potrebujejo 
ponovne odobritve ali registriranja.

Or. de

(Glej člen 51 predloga Komisije)

Obrazložitev

Namen določbe je zmanjšanje birokracije, pri tem pa se izogniti povečanju tveganja. To je 
bilo omenjeno v členu 51 (prehodni ukrepi), vendar je bolj smiselno v tem delu, ki obravnava 
odobritev.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 9 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) splošnih higienskih zahtev, ki veljajo v 
odobrenih objektih in obratih;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Splošne higienske zahteve ne smejo biti del ukrepov za izvajanje, določenih v komitološkem 
postopku, ker so tako pomembne, da morajo biti določene v glavnemu delu uredbe. Ustrezno 
je bil spremenjen člen 8(d)(i).
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 11 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) proizvode živalskega izvora, 
pridobljene iz živali, ki so bile predmet 
nezakonite uporabe snovi, kakor je 
določeno v členu 1(2)(d) Direktive 
96/22/ES in členu 2(b) Direktive 96/23/ES;

 (c) proizvode živalskega izvora, 
pridobljene iz živali, ki so bile predmet 
uporabe snovi, ki ni v skladu s pravili, 
kakor je določeno v členu 1(2)(d) Direktive 
96/22/ES ali členu 2(b) Direktive 
96/23/ES;

Or. de

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ je neprimeren v tem kontekstu. Med obema imenovanima direktivama je iz 
logičnih razlogov potreben „ali“, saj bi sicer bilo potrebno obravnavanje v skladu z 
določbami iz obeh direktiv.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 11 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(e) odpadke iz gostinskih dejavnosti s 
prevoznih sredstev v mednarodnem 
prevozu

(e) (ne zadeva slovenske različice);

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 12 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) pokvarjene snovi kategorije 3, ki 
povzročajo tveganje za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali.

Or. de

Obrazložitev

Pokvarjene snovi, ki so razvrščene kot snovi kategorije 3, morajo biti uvrščene v kategorijo 2, 
če predstavljajo tveganje za javno zdravje ter tudi ustrezno obravnavane. Glej tudi člen 21(c) 
in člen 23(1)(g).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 13 – točka b – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

dele, pridobljene iz živali, ki so bile 
zaklane v klavnici, in so se štele za 
primerne za zakol za prehrano ljudi na 
podlagi pregleda pred zakolom, ali iz 
divjadi, ki je bila ubita za prehrano ljudi v 
skladu z zakonodajo Skupnosti:

b) trupe ali dele, pridobljene iz živali, ki so 
bile zaklane v klavnici, in so se štele za 
primerne za zakol za prehrano ljudi na 
podlagi pregleda pred zakolom, ali iz 
divjadi, ki je bila ubita za prehrano ljudi v 
skladu z zakonodajo Skupnosti:

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z odstavkom (b)(i) je treba besedilo dopolniti z besedo „trupi“.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) glave perutnine; (ii) glave perutnine, katerih meso ni 
namenjeno za prehrano ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Dodatek pojasnjuje, da gre le za določene glave perutnine. Treba je upoštevati, da se tudi v 
EU prodajajo piščanci z glavo.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 12 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) kože vključno z obrezki in kosi; (iii) kože vključno z obrezki in kosi, ki 
niso uporabljeni za proizvodnjo želatine 
ali drugih živil, namenjenih za prehrano 
ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Pravila, ki urejajo higieno živil, so določena v Uredbi (ES) št. 853/2004. Treba je pojasniti, 
da želatina (namenjena prehrani ljudi) ni proizvedena s snovmi kategorije 3. V preteklosti je 
to nerazumevanje povzročilo resne težave.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 13 – točka c – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kri živali, ki niso kazale nobenih 
znakov nalezljive bolezni, ki bi se 
prenašala prek navedene krvi na ljudi ali 
živali prek:

(c) kri živali, ki niso kazale nobenih 
znakov nalezljive bolezni, ki bi se 
prenašala prek krvi na ljudi ali živali prek:

Or. de

Obrazložitev

Formulacija „prek navedene krvi“, glede na katero se ne smejo kazati znaki nalezljive bolezni 
za ljudi ali živali nakazuje, da se bo analizirala kri. Vendar pa je bil mišljen pregled pred 
zakolom.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 13 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stranske živalske proizvode, 
pridobljene pri proizvodnji proizvodov, 
namenjenih prehrani ljudi, vključno z 
razmaščenimi kostmi in ocvirki;

d) stranski živalski proizvodi, pridobljeni 
iz proizvodnje proizvodov, namenjenih 
prehrani ljudi, vključno z mlečnimi 
odplakami, razmaščenimi kostmi in 
ocvirki, ki niso namenjeni za proizvodnjo 
živil;

Or. de

Obrazložitev

(1) Namen predloga spremembe je pojasniti, da tudi mlečne odplake spadajo v kategorijo 3, 
saj so se v preteklosti pojavile težave v zvezi z razmejitvijo.

(2) Pravila, ki urejajo higieno živil, so določena v Uredbi (ES) št. 853/2004. Treba je 
pojasniti, da želatina (namenjena prehrani ljudi) ni proizvedena s snovmi kategorije 3. V 
preteklosti je to nerazumevanje povzročilo resne težave.



PE418.148v01-00 28/56 PR\760933SL.doc

SL

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 13 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in potem, 
ko so bili dani na trg za prehrano ljudi ali 
krmo živali, niso več namenjeni za takšno 
prehrano ali krmo iz komercialnih razlogov 
ali zaradi problemov pri proizvodnji ali 
napak pri pakiranju ali drugih napak, ki ne 
pomenijo tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali;

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in ki ne 
pomenijo tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali potem, ko so bili 
dani na trg za prehrano ljudi ali krmo 
živali, niso več namenjeni za takšno 
prehrano ali krmo iz komercialnih razlogov 
ali zaradi problemov pri proizvodnji ali 
napak pri pakiranju ali drugih napak;

Or. de

Obrazložitev

Premestitev stavka „ki ne pomenijo tveganja za javno zdravje ali zdravstveno varstvo živali“ 
je namenjena pojasnitvi, da se nanaša na odpadke iz gostinskih dejavnosti.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 13 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) sveže stranske proizvode iz vodnih 
živali iz objektov ali obratov za 
proizvodnjo ribjih proizvodov za prehrano 
ljudi;

(h) stranske proizvode iz vodnih živali iz 
objektov ali obratov za proizvodnjo ribjih 
proizvodov za prehrano ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Izraz „sveže“ je treba črtati. Ni razvidno, zakaj bi morali biti izključeni stranski proizvodi 
vodnih živali, ki niso več sveži. Poleg tega je pomen pojma „svež“ močno odvisen od 
posamične razlage in se ga ne da opredeliti z objektivnimi merili.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 13 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Trupla mrtvih živalih (razen enodnevnih piščancev, ubitih iz komercialnih razlogov) so lahko 
vedno snovi kategorije 3.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 13 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) kože, kopita in parklje, perje, volno, 
rogove, dlako in krzno, pridobljene iz 
mrtvih živali, ki niso kazale nobenih 
znakov nalezljive bolezni, ki bi se 
prenašala na ljudi ali živali prek navedenih 
proizvodov, razen tistih, ki so navedeni v 
točki (c);

(l) kože, kopita in parklje, perje, volno, 
rogove, dlako in krzno, pridobljene iz 
mrtvih živali, ki niso kazale nobenih 
znakov nalezljive bolezni, ki bi se 
prenašala na ljudi ali živali prek navedenih 
proizvodov, razen tistih, ki so navedeni v 
točki (b);

Or. de

Obrazložitev

Na tem mestu je bilo očitno mišljeno sklicevanje na točko (b) in ne (c).
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 13 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) odpadki malo in veleprodajaln.

Or. de

Obrazložitev

Odpadki malo in veleprodajaln prenašajo podobno tveganje kot odpadki iz gostinskih 
dejavnosti, zato jih je treba jasno opredeliti kot snovi določene kategorije. Če so pokvarjene, 
bo s predlogom spremembe k členu 12(i) (novo) zagotovljeno, da bo spadal v kategorijo 2.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka oseba, ki pošilja, prevaža ali 
prejema živalske stranske proizvode ali iz 
njih pridobljene proizvode, vodi evidenco 
pošiljk in z njimi povezanih trgovinskih 
dokumentov ali zdravstvenih spričeval.

1. Vsak upravljavec obratov, ki pošilja, 
prevaža ali prejema živalske stranske 
proizvode ali iz njih pridobljene proizvode, 
vodi evidenco pošiljk in z njimi povezanih 
trgovinskih dokumentov ali zdravstvenih 
spričeval.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pravilno navesti: „vsak upravljavec obratov“, ker „oseba“ ni opredeljena v členu 2, 
medtem ko je upravljavec obratov opredeljen v členu 2(12).
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Objekti, ki predelujejo živalske stranske 
proizvode, objekti za pretvorbo živalskih 
stranskih proizvodov v bioplin in kompost 
ter objekti, ki ravnajo z več kot eno 
kategorijo živalskih stranskih proizvodov, 
oblikujejo postopek iz odstavka 1 v skladu 
z načeli sistema analize tveganj in kritičnih 
kontrolnih točk (HACCP).

3. Objekti, ki predelujejo živalske stranske 
proizvode, objekti za pretvorbo živalskih 
stranskih proizvodov v bioplin in kompost 
ter objekti, ki ravnajo z več kot eno 
kategorijo živalskih stranskih proizvodov, 
oblikujejo en ali več postopkov v skladu z 
načeli sistema analize tveganj in kritičnih 
kontrolnih točk (HACCP) iz odstavka 1.

Upravljavci takšnih objektov zlasti: Upravljavci takšnih objektov zlasti:

(a) ugotavljajo in nadzorujejo kritične 
nadzorne točke v objektih;

(a) ugotavljanje vseh tveganj, ki jih je 
treba preprečiti, odpraviti ali znižati na 
sprejemljive ravni;

(b) vzpostavljajo in izvajajo metode za 
spremljanje in nadzor kritičnih nadzornih 
točk;

(b) ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk 
v fazi ali fazah, na katerih je nadzor nujen 
za preprečitev ali odpravo tveganja ali za 
njegovo znižanje na sprejemljivo raven;

(c) kadar proizvod, pridobljen pri 
predelavi, ni odstranjen neposredno na 
istem mestu s sežiganjem, sosežiganjem, 
zgorevanjem ali z alternativno metodo 
odstranjevanja, dovoljeno v skladu s 
členom 22(a), vzamejo reprezentativne 
vzorce, da preverijo usklajenost:

(c) določitev kritičnih mej na kritičnih 
kontrolnih točkah, ki ločijo dopustno od 
nedopustnega pri preprečevanju, odpravi 
ali znižanju ugotovljenih tveganj;

(i) vsake serije, predelane v skladu s 
standardi, zlasti glede predelovalnih 
metod in mikrobiološke varnosti 
končnega proizvoda, ki so določeni v 
ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 6 
tega člena,
(ii) z najvišjimi mejnimi vrednostmi 
fizikalno-kemijskih ostankov, določenimi 
v zakonodaji Skupnosti;
(d) evidentirajo rezultate kontrolnih 
pregledov in testov iz točk (b) oziroma (c) 
in jih hranijo v obdobju najmanj dveh let 
za predložitev pristojnim organom;

(d) vzpostavitev in izvajanje učinkovitih 
postopkov spremljanja na kritičnih 
kontrolnih točkah;

(da) vzpostavitev korektivnih ukrepov, 
kadar spremljanje pokaže, da kritična 
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nadzorna točka ni pod nadzorom;
(db) vzpostavitev postopkov za redno 
preverjanje, ali ukrepi iz pododstavkov od 
(a) do (e) učinkovito delujejo;
(dc) vzpostavitev dokumentacije in 
evidenc, sorazmernih z vrsto in velikostjo 
objekta ali obrata, ki dokazujejo 
učinkovito uporabo ukrepov iz 
pododstavkov od (a) do (f). Ob vsaki 
spremembi proizvoda, postopka ali katere 
koli faze postopka mora upravljavec 
obrata revidirati postopek in ga ustrezno 
spremeniti.

(e) vzpostavijo sistem, ki zagotavlja 
sledljivost vsake odpremljene serije.

(e) vzpostavitev sistema, ki zagotavlja 
sledljivost vsake odpremljene serije.

Or. de

Obrazložitev

Za boljše razumevanje in izvajanje te uredbe je povzeta opredelitev, ki se uporablja v uredbi o 
higieni živil (ES) št. 852/2004.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) krmljenje kopenskih živali ene vrste s 
predelanimi živalskimi beljakovinami, 
pridobljenimi iz trupel ali delov trupel 
živali iste živalske vrste;

(a) krmljenje kopenskih živali ene vrste, 
razen kožuharjev, s predelanimi živalskimi 
beljakovinami, pridobljenimi iz trupel ali 
delov trupel živali iste živalske vrste;

Or. de

Obrazložitev

Krmljenje kožuharjev s predelanimi živalskimi beljakovinami v skladu s členom 18(2)(a) s 
pašo z zemljišča, na katerem so bila uporabljena organska gnojila, ali krmljenje živali s 
košenjem zemljišča so temeljna vprašanja, ki jih obravnava ta uredba. Ukrepi za izvajanje ne 
smejo urejati teh vprašanj, kot je predlagano v členu 18(2). Zato je treba črtati člen 18(2), 
člen 18(1) pa ustrezno spremeniti.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krmljenje rejnih živali s krmnimi 
rastlinami bodisi neposredno s pašo bodisi 
s krmljenjem s košenimi krmnimi 
rastlinami z zemljišča, na katerem so bila 
uporabljena organska gnojila ali sredstva 
za izboljšanje tal, ki niso gnoj;

(c) krmljenje rejnih živali s krmnimi 
rastlinami bodisi neposredno s pašo bodisi 
s krmljenjem s košenimi krmnimi 
rastlinami z zemljišča, na katerem so bila 
uporabljena organska gnojila ali sredstva 
za izboljšanje tal, ki niso gnoj, razen če 
paša ali košnja sledita po koncu čakalne 
dobe, ki zagotavlja ustrezen nadzor 
tveganj za javno zdravstvo in zdravstveno 
varstvo živali, in traja vsaj 21 dni.

Or. de

Obrazložitev

Omogočiti je treba uporabo visokokakovostnega komposta in organskega gnojila za kmetijske 
površine in s tem trajnostne uporabe virov. Sedanja direktiva omenja obdobje 21 dni. Ker pa 
so lahko učinki čakalnega obdobja odvisni od vremena, ne sme biti čakalno obdobje, ki 
ustreza tveganju, krajše od 21 dni. Glej tudi obrazložitev člena 18(2).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvedbena pravila za zagotovitev enotne 
uporabe prepovedi iz odstavka 1 lahko 
določi Komisija poleg ukrepov, ki 
dovoljujejo:

črtano

(a) krmljenje s predelanimi živalskimi 
beljakovinami, pridobljenimi iz trupel ali 
delov trupel živali iste živalske vrste, z 
odstopanjem od odstavka 1(a) ter
(b) krmljenje rejnih živali s krmnimi 
rastlinami z zemljišča, na katerem so bila 
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uporabljena organska gnojila ali sredstva 
za izboljšanje tal, če se živali pasejo ali 
krmijo s košeno krmo po koncu čakalne 
dobe, ki zagotavlja ustrezen nadzor 
tveganj za javno zdravje in zdravstveno 
varstvo živali z odstopanjem od odstavka 
1(c).
Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).

Or. de

Obrazložitev

Krmljenje kožuharjev s predelanimi živalskimi beljakovinami v skladu s členom 18(2)(a) s 
pašo z zemljišča, na katerem so bila uporabljena organska gnojila, ali krmljenje živali s 
košenjem zemljišča so temeljna vprašanja, ki jih obravnava ta uredba. Ukrepi za izvajanje ne 
smejo urejati teh vprašanj, kot je predlagano v členu 18(2). Zato je treba črtati člen 18(2), 
člen 18(1) pa ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 19 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če so snovi kategorije 1 iz člena 11(c), 
se obdelajo v procesu detoksifikacije, 
opredeljenem v skladu s členom 8(2) 
Direktive 2002/32/ES, in se uporabijo v 
skladu s členom 21(c), (d) in (e);

črtano

Or. de

Obrazložitev

Posledica tega člena je, da se snovi kategorije 1 lahko uporabljajo kot surovine za krmo. V 
okviru te uredbe se lahko samo določene snovi kategorije 3 predelajo v krmo.
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se predelajo v odobrenem objektu, 
razen kadar gre za snovi, ki so se zaradi 
razgradnje, kontaminacije ali kvarjenja 
tako spremenile, da pomenijo 
nesprejemljivo tveganje za javno zdravje 
in zdravstveno varstvo živali, in se 
uporabijo:

(c) se predelajo v odobrenem objektu in se 
uporabijo

Or. de

Obrazložitev

Glede na opredelitev, snovi kategorije 3 ne „povzročajo tveganje za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali“. Zato člen 12(i) (novo) opredeljuje „pokvarjene snovi“, ki so prej 
spadale v kategorijo 3, kot snov kategorije 2.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kot snovi za krmo za rejne živali ali za 
krmljenje rejnih živali, ki niso kožuharji, 
in se dajejo na trg v skladu s členom 24, 
razen snovi iz člena 13(l) in (m);

(i) kot snovi za krmo za rejne živali in se 
dajejo na trg v skladu s členom 24, razen 
snovi iz člena 13(l) in (m);

Or. de

Obrazložitev

Ni jasno na katere živali „ali za krmljenje rejnih živali, ki niso kožuharji“ se to nanaša in 
očitno gre za ponavljanje. S črtanjem tega dela postane jasno, da se lahko snovi kategorije 3 
uporabijo na oba načina, kot surovina za krmljenje ali za krmljenje kožuharjev. Primerjaj 
tudi s členom 23(1)(f), členom 24 (1) in členom 41(1)(a).
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) za krmljenje kožuharjev ali (ii) za krmljenje kožuharjev

Or. de

Obrazložitev

Za uskladitev s predlogom spremembe k členu 21(c)(iii)a.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c - točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) za krmljenje hišnih živali.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 22(e).

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 21 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) brez predelave na zemljišču, kadar 
gre za mleko, proizvode iz mleka in 
kolostruma;

Or. de
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Obrazložitev

Za pojasnitev, da je dovoljeno uporabljati zadevne snovi na zemljišču, tudi če gre za snovi 
kategorije 3. Člen 20(f) že dovoljuje uporabo za kategorijo 2.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 21 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) se v primeru odpadkov iz gostinskih 
dejavnosti iz člena 13(m) predelajo v 
objektu za pridelavo bioplina ali komposta 
v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 48(3) ali, do sprejetja takšnih pravil, 
v skladu z nacionalnim pravom;

Or. de

Obrazložitev

Veljavna direktiva določa glede odpadkov iz gostinskih dejavnosti v objektih za pridelavo 
bioplina ali komposta možnost upoštevanja nacionalne ureditve. Do sprejetja učinkovite 
zakonodaje Skupnosti bi kazalo obdržati veljavno pravo.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 22 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) za prehrano za hišne živali; črtano

Or. de

Obrazložitev

Določba, ki državam članicam dovoljuje, da nepredelane snovi kategorij 2 in 3 uporabljajo za 
hranjenje hišnih živali, je v nasprotju z načelom uskladitve predpisov o živalskih stranskih 
proizvodih in bi lahko pripeljala do neustreznega nadzora nad prehrano hišnih živali. Z 
nepredelanimi snovmi kategorije 2 ne bi smeli hraniti hišnih živali; zato se točka c(ii) 
premakne v točko c(iv) (novo) člena 21.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 22 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se odstranijo na kmetiji, kadar gre za 
snovi kategorije 3 iz člena 13(f) in druge 
živalske stranske proizvode, ki so 
odstranjeni med kirurškimi posegi na živih 
živalih, če to dovoli pristojni organ.

(f) se odstranijo na kmetiji, kadar gre za 
snovi kategorije 3 iz člena 13(f) in druge 
živalske stranske proizvode, ki so 
odstranjeni med kirurškimi posegi na živih 
živalih.

Or. de

Obrazložitev

Ni smiselno, da mora veterinar po vsakem kirurškem posegu poizvedeti pri pristojnem 
organu, kaj storiti s snovmi, ki so ostale po posegu.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) uporabe na zemljišču nekaterih 
živalskih stranskih proizvodov, organski 
gnojil in sredstev za izboljšanje tal;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej tudi obrazložitev člena 18(1)(c) in člena 18(2).



PR\760933SL.doc 39/56 PE418.148v01-00

SL

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) ravni tveganja za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali v zvezi z 
določeno snovjo, ki se šteje za 
nesprejemljivo, kakor je določeno v členu 
21(c).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaradi uvrstitve snovi v kategorijo 2 ni več potrebe po sprejetju izvedbenih ukrepov.

Predlog spremembe 61

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) skladiščenja, zbiranja in prevoza 
odpadkov iz gostinskih dejavnosti;

Or. de

Obrazložitev

Tudi za skladiščenje, zbiranje in prevoz odpadkov iz gostinskih dejavnosti naj bi veljali enotni 
predpisi, v duhu enotnih gospodarskih pogojev v EU.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogojev, katerih cilj je zagotavljanje 
sledljivosti in preprečevanje navzkrižne 

(b) pogojev, katerih cilj je zagotavljanje 
sledljivosti in preprečevanje navzkrižne 
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kontaminacije, ki veljajo za snovi, 
primerne za prehrano ljudi, kadar so te 
namenjene krmljenju ali za uporabo kot 
snovi za krmo.

kontaminacije, ki veljajo za snovi, 
odobrene za prehrano ljudi, kadar so te 
namenjene krmljenju ali za uporabo kot 
snovi za krmo.

Or. de

Obrazložitev

Beseda „primeren“ je tu preozka za vključitev vseh snovi, ki se smejo predelati v snovi za 
krmo.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so proizvedena v skladu s pogoji za 
sterilizacijo pod pritiskom ali drugimi 
pogoji za preprečevanje tveganj za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali v 
skladu z zahtevami iz oddelka 2 in vsakim 
ukrepom, ki je bil določen v skladu z 
odstavkom 2;

(b) so proizvedena v skladu s pogoji 
(sterilizacija pod pritiskom ali drugi 
pogoji) za preprečevanje tveganj za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali v 
skladu z zahtevami iz oddelka 2 tega 
poglavja in vsakim ukrepom, ki je bil 
določen v skladu z odstavkom 2;

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev. Poleg sterilizacije pod pritiskom je mogoče izbrati tudi druge ukrepe, npr. 
pasterizacijo, ki je omenjena v veljavni direktivi.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če gre za organska gnojila in sredstva 
za izboljšanje tal, ki so pridobljena iz 
beljakovinskih snovi in so bila zmešana s 
sestavino, ki izključuje nadaljnjo uporabo 

črtano
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mešanice za namene krmljenja, ter

Or. de

Obrazložitev

Smisel člena 25 je preprečiti zlorabo gnojil iz živalskih beljakovin za krmo, namenjen pa je 
tudi izvajanju uredbe (ES) št. 999/2001. Člen uvaja dodatno obveznost poleg obveznosti iz 
direktive (ES) 181/2006. Tudi člen 18(1)(c) tu že velja. Splošna obveznost označevanja ni 
realistična. Taki primeri so: gnojila iz roževine in krvni proizvodi. Pri kompostu in pregnitem 
blatu ni nevarnosti hranjenja hišnih živali.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sestavin za mešanje z organskimi 
gnojili in sredstvi za izboljšanje tal;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker so v predlogu spremembe člena 18(1)(c) opredeljeni roki, dodajanje drugih snovi 
sredstvom za izboljšanje tal živalskega izvora ni potrebno. Glej tudi obrazložitev predloga 
spremembe člena 25(1)(c).

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dodatnih pogojev, kot so snovi ali 
metode, ki jih je treba uporabiti pri 
označitvi, in minimalna razmerja, ki jih je 
treba upoštevati pri pripravi mešanice, da 
se izključi uporaba takšnih gnojil ali 
sredstev za izboljšanje tal za namene 
krmljenja.

črtano
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Or. de

Obrazložitev

Ker so v predlogu spremembe člena 18(1)(c) opredeljeni roki, dodajanje drugih snovi 
sredstvom za izboljšanje tal živalskega izvora ni potrebno. Glej tudi obrazložitev predloga 
spremembe člena 25(1)(c).

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 dovoli uporabo živalskih 
stranskih proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov za razstave in diagnostične, 
izobraževalne in raziskovalne namene pod 
pogoji, ki zagotavljajo nadzor tveganj v 
zvezi z javnim zdravjem in zdravstvenim 
varstvom živali.

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 tega poglavja dovoli 
uporabo živalskih stranskih proizvodov in 
iz njih pridobljenih proizvodov za razstave 
in diagnostične, izobraževalne in 
raziskovalne namene pod pogoji, ki 
zagotavljajo nadzor tveganj v zvezi z 
javnim zdravjem in zdravstvenim varstvom 
živali.

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev. Sklicevanje je drugače nejasno.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 pod pogoji, ki zagotavljajo 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, dovoli 
zbiranje in uporabo:

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 tega poglavja pod pogoji, 
ki zagotavljajo nadzor tveganj v zvezi z 
javnim zdravjem in zdravstvenim varstvom 
živali, dovoli zbiranje in uporabo:

Or. de
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Obrazložitev

V pojasnitev. Sklicevanje je drugače nejasno.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev. Sklicevanje je drugače nejasno.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 dovoli odstranjevanje :

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 tega poglavja dovoli 
odstranjevanje :

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev. Sklicevanje je drugače nejasno.
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Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.  Kadar zainteresirane strani nameravajo 
uporabiti alternativno vlogo, pošljejo 
pristojnemu organu države članice svojo 
vlogo.

2. Kadar zainteresirane strani nameravajo 
uporabiti alternativno vlogo, pošljejo 
pristojnemu organu države članice svojo 
vlogo. Vloge se obravnavajo kot zaupne, 
dokler se ne sprejme dokončna odločitev.

Or. de

Obrazložitev

Zainteresirane strani bodo imele pri vlogah gospodarski interes, zato konkurenci ne bi smel 
biti omogočen vpogled vanje.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ v dveh mesecih od 
prejema popolne vloge oceni, če je vloga 
skladna s standardno obliko za vloge iz 
odstavka 10. 

3. Pristojni organ v enem mesecu od 
prejema popolne vloge oceni, če je vloga 
skladna s standardno obliko za vloge iz 
odstavka 10.

Or. de

Obrazložitev

Enomesečni rok mora zadostovati za preverjanje, ali vloga ustreza opredeljenemu 
standardnemu obrazcu. Daljši rok bi poslovanje zadrževal dalj časa, kot je to potrebno.
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Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar 
Agencija od vložnikov zahteva dodatne 
informacije, se lahko obdobje iz odstavka 5 
začasno prekine.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ v rednih časovnih 
razdobjih izvaja uradni nadzor in 
inšpekcijske preglede v odobrenih ali 
registriranih objektih in obratih in v 
prostorih, za katere so bile predložene 
informacije v skladu s členom 40(3).

1. Pristojni organ v rednih časovnih
razdobjih izvaja uradni nadzor in 
inšpekcijske preglede v odobrenih ali 
registriranih objektih in obratih, pri 
odpremljanju v druge države članice, pri 
uvozu, tranzitu ter izvozu in v prostorih, za 
katere so bile predložene informacije v 
skladu s členom 40(3).

Or. de

Obrazložitev

Sprememba „pri odpremljanju v druge države članice, pri uvozu, tranzitu ter izvozu“ je 
potrebna, saj bi bilo treba v smislu celovitega obvladovanja tveganj izvajati ne le nadzor 
objektov in obratov, temveč tudi prevoza (glej npr. člen 50 uredbe (ES) št. 1013/2006).
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka b – pododstavek ii – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– iz razlogov v zvezi z infrastrukturo
objekta,

– iz razlogov v zvezi s strukturo objekta
ali obrata,

Or. de

Obrazložitev

Beseda „infrastruktura“ je preširoka; upravljavec ne more biti odgovoren za infrastrukturo 
svojega objekta ali obrata.

Predlog spremembe 76

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Jasno mora biti določeno, katere konkretne pogoje morajo izpolniti upravljavci. Tako bodo 
imeli zanesljivejše podatke, kar jim bo omogočilo boljše načrtovanje.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 so 
živalski stranski proizvodi ali iz njih 
pridobljeni proizvodi, navedeni v teh 

5. Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 so 
živalski stranski proizvodi ali iz njih 
pridobljeni proizvodi, navedeni v teh 
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odstavkih, ki so mešani ali kontaminirani s 
katerim koli odpadkom s seznama 
nevarnih odpadkov iz Odločbe 
2000/532/ES, poslani v drugo državo 
članico samo, če izpolnjujejo zahteve 
Uredbe (ES) št. 1013/2006.

odstavkih, ki so mešani ali kontaminirani s 
katerim koli odpadkom, poslani v drugo 
državo članico samo, če izpolnjujejo 
zahteve Uredbe (ES) št. 1013/2006.

Or. de

Obrazložitev

Črtanje besedila „s seznama nevarnih odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES“ je potrebno, da se 
prepreči možnost mešanja in izvoza živalskih stranskih proizvodov, za katere velja prepoved 
izvoza iz člena 36 uredbe (ES) št. 1013/2006 (npr. gospodinjski odpadki). Več informacij: 
člena 35(2)(b) in 37(5)(b).

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) živalskih stranskih proizvodov ali iz njih 
pridobljenih proizvodov, mešanih ali 
kontaminiranih s katerim koli odpadkom s 
seznama nevarnih odpadkov iz Odločbe 
2000/532/ES, izvaja samo, če izpolnjujejo 
zahteve Uredbe (ES) št. 1013/2006;

b) živalskih stranskih proizvodov ali iz njih 
pridobljenih proizvodov, mešanih ali 
kontaminiranih s katerim koli odpadkom, 
izvaja samo, če izpolnjujejo zahteve 
Uredbe (ES) št. 1013/2006;

Or. de

Obrazložitev

Črtanje besedila „s seznama nevarnih odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES“ je potrebno, da se 
prepreči možnost mešanja in izvoza živalskih stranskih proizvodov, za katere velja prepoved 
izvoza iz člena 36 uredbe (ES) št. 1013/2006 (npr. gospodinjski odpadki). Več informacij: 
člena 33(5) in 37(5)(b).
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Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) živalskih stranskih proizvodov ali iz 
njih pridobljenih proizvodov, mešanih ali 
onesnaženih s katerim koli odpadkom s 
seznama nevarnih odpadkov iz Odločbe 
2000/532/ES, izvaja samo, če izpolnjujejo 
zahteve Uredbe (ES) št. 1013/2006.

(b) živalskih stranskih proizvodov ali iz 
njih pridobljenih proizvodov, mešanih ali 
kontaminiranih s katerim koli odpadkom, 
izvaja samo, če izpolnjujejo zahteve 
Uredbe (ES) št. 1013/2006.

Or. de

Obrazložitev

Črtanje besedila „s seznama nevarnih odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES“ je potrebno, da se 
prepreči možnost mešanja in izvoza živalskih stranskih proizvodov, za katere velja prepoved 
izvoza iz člena 36 uredbe (ES) št. 1013/2006 (npr. gospodinjski odpadki). Več informacij: 
člena 33(5) in 35(2)(b).

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41 črtano
Dajanje na trg drugih pridobljenih 

proizvodov zunaj krmne verige
1. Upravljavci obratov lahko dajejo na trg 
pridobljene proizvode, ki niso proizvodi, 
navedeni v členu 2(3), če:
(a) ti proizvodi
(i) niso namenjeni za uporabo kot snovi za 
krmo za rejne živali ali za uporabo na 
zemljišču, na katerem se krmijo takšne 
živali, ali
(ii) so namenjeni za krmljenje kožuharjev 
in
(b) upravljavci obratov zagotavljajo 
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nadzor tveganj za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali:
(i) z zagotavljanjem varnega izvora v 
skladu s členom 42;
(ii) z zagotavljanjem varne obdelave v 
skladu s členom 43, če zagotavljanje 
varnega izvora ne omogoča zadostnega 
nadzora, ali
(iii) s preverjanjem, ali se proizvodi 
uporabljajo samo za varne končne 
uporabe v skladu s členom 44, kadar 
varna obdelava ne zagotavlja zadostnega 
nadzora.
2. Upravljavci obratov lahko brez omejitev 
dajejo na trg tudi pridobljene proizvode, 
navedene v odstavku 1, če Komisija določi 
končno točko v proizvodni verigi v skladu 
s členom 46(2)(a), po kateri takšni 
proizvodi ne pomenijo več nobenega 
znatnega tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali.

Or. de

Obrazložitev

Živalske stranske proizvode se lahko tako predela, da ne predstavljajo nobenega tveganja več 
za varnost ljudi ali živali. Končna točka je osrednji pojem pregledane, nove uredbe in omejuje 
področje uporabe te uredbe, ki je opredeljeno v odstavku 1 poglavja 1. Zato je treba končno 
točko opisati že v tem delu in ne šele v členu 41. Glej predlog spremembe k členu 5 (novo).

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51 črtano
Prehodni ukrepi

Objekti, obrati ter uporabniki, odobreni 
ali registrirani v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1774/2002 pred [datum začetka 
uporabe te uredbe], se štejejo za odobrene 
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ali registrirane, kot je zahtevano, v skladu 
s to uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Za boljše razumevanje preneseno v člen 8(4). Odobritev uporabnikov v skladu z uredbo (ES) 
št. 1774/2002 ni mogoča, saj tega pojma v tej uredbi ni.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Priloga I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošne higienske zahteve za ravnanje z 
živalskimi stranskimi proizvodi in njihovo 

obdelavo 
Oddelek 1

Higienske zahteve za ravnanje s snovmi 
kategorij 1, 2 in 3 v vmesnih objektih

Poglavje I
Higienske zahteve za snovi kategorije 3 v 

vmesnih objektih
1. Objekt se sme uporabljati le za 
dejavnosti, kot so uvažanje, zbiranje, 
sortiranje, razsekovanje, hlajenje, 
zamrzovanje v bloke, začasno skladiščenje 
in odpošiljanje snovi kategorije 3.
2. Sortiranje snovi kategorije 3 mora 
potekati tako, da se prepreči vsakršno 
tveganje širjenja bolezni živali.
3. Ves čas zbiranja in skladiščenja je treba 
s snovmi kategorije 3 ravnati in jih 
skladiščiti ločeno od snovi drugih 
kategorij, da se prepreči širjenje 
patogenov.
4. Snovi kategorije 3 je treba primerno 
skladiščiti in po potrebi ohladiti ali 
zamrzniti do nadaljnjega odpošiljanja.
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Poglavje II
Higienske zahteve za snovi kategorij 1 in 

2 v vmesnih objektih
1. Objekt se sme uporabljati le za 
dejavnosti, kot so uvažanje, zbiranje, 
ravnanje, začasno skladiščenje in 
odpošiljanje snovi kategorij 1 in 2.
2. Sortiranje snovi kategorij 1 in 2 mora 
potekati tako, da se prepreči vsakršno 
tveganje širjenja bolezni živali.
3. Ves čas zbiranja in skladiščenja je treba 
s snovmi kategorij 1 in 2 ravnati in jih 
skladiščiti ločeno od snovi kategorije 3, da 
se prepreči širjenje patogenov.
4. Snovi kategorij 1 in 2 je treba do 
nadaljnjega odpošiljanja primerno 
skladiščiti pri ustrezni temperaturi.
5. Z odpadno vodo se, kolikor je to 
mogoče v praksi s sprejemljivimi stroški, 
ravna tako, da se zagotovi, da ne ostane 
noben patogen.

Oddelek II
Higienske zahteve za predelavo živalskih 

stranskih proizvodov v predelovalnih 
objektih

Poglavje I
Splošne higienske zahteve

1. Živalski stranski proizvodi se predelajo 
čim prej po prihodu. Do obdelave morajo 
biti pravilno uskladiščeni.
2. Zabojniki, posode in vozila za prevoz 
nepredelanih snovi se očistijo na 
določenem območju. To območje mora 
biti na takem mestu in zgrajeno tako, da 
se prepreči tveganje prenosa patogenov v 
predelane proizvode.
3. Osebe, ki delajo v nečistem sektorju, ne 
smejo vstopiti v čisti sektor, če pred tem ne 
zamenjajo delovne obleke in obutve ali če 
ju ne razkužijo. Opreme in naprav ni 
dovoljeno prenašati iz nečistega sektorja v 
čisti sektor, če niso pred tem očiščene in 
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razkužene. Določi se postopek v zvezi z 
gibanjem oseb, namenjen nadzoru 
gibanja oseb in opisu pravilne uporabe 
razkuževalnikov obutve in koles prevoznih 
sredstev.
4. Z odpadno vodo iz nečistih sektorjev se, 
kolikor je to mogoče v praksi s 
sprejemljivimi stroški, ravna tako, da se 
zagotovi, da ne ostane noben patogen.
5. Sprejmejo se sistematični ukrepi za 
zaščito pred pticami, glodavci, mrčesom in 
drugimi škodljivci. V ta namen se izvaja 
dokumentiran program za zatiranje 
škodljivcev.
6. Za vse dele objekta se uvedejo in 
dokumentirajo postopki čiščenja. Za 
čiščenje so na voljo ustrezna oprema in 
čistila.
7. Higienski testi morajo obsegati redne 
kontrolne preglede okolja in opreme. 
Časovni razporedi in rezultati kontrolnih 
pregledov se dokumentirajo in hranijo 
najmanj dve leti.
8. Obrate in opremo se ohranja v dobrem 
stanju, opremo za merjenje pa se redno 
umerja.
9. S pridobljenimi proizvodi je treba v 
predelovalnem objektu ravnati in jih 
skladiščiti tako, da se prepreči širjenje 
patogenov.
10. Vzorci predelanih proizvodov, 
namenjeni v objekte za pridobivanje 
bioplina ali objekte za kompostiranje ali 
na odlagališče odpadkov, odvzeti 
neposredno po toplotni obdelavi, ne smejo 
vsebovati nobenih spor patogenih bakterij, 
odpornih na toploto (odsotnost 
Clostridium perfringens v 1 g proizvoda).

Poglavje II
Posebne zahteve za predelavo snovi 

kategorije 3
1. Kritične točke, na podlagi katerih je 
določen obseg toplotne obdelave, ki bo 
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uporabljena v postopku predelave, se 
določijo v izvedbenih določbah za to 
uredbo za vsako metodo predelave. 
Vključijo se naslednje kritične točke:
(a) velikost delca surovine;
(b) temperatura, dosežena v postopku 
toplotne obdelave;
(c) pritisk, ki mu je surovina 
izpostavljena; in
(d) trajanje postopka toplotne obdelave ali 
stopnja dovajanja v neprekinjenem 
sistemu. 
Za vsako kritično točko je treba določiti 
minimalne predelovalne standarde.
2. Evidence je treba hraniti najmanj dve 
leti, iz njih pa mora biti razvidno, da so 
bili pri vsaki kritični točki upoštevani 
minimalni predelovalni standardi.
3. Za neprekinjeno spremljanje postopka 
predelave se uporabljajo natančno 
umerjene merilne priprave/registratorji. O 
podatkih o umerjanju se hranijo evidence.
4. Pred predelavo se preveri, ali so v 
živalskih stranskih proizvodih prisotni 
tujki. Če so tujki prisotni, se jih 
nemudoma odstrani.
5. Snovi, ki niso bile povsem izpostavljene 
specificirani toplotni obdelavi, je treba še 
enkrat toplotno obdelati ali zbrati in 
ponovno predelati ali v skladu s to uredbo 
odstraniti.

Poglavje III
Predelovalni standardi za snovi kategorij 

1 in 2
Razen kadar pristojni organ zahteva 
uporabo metode predelave iz člena 
19(a)(ii), člena 20(a)(ii) ali člena 20(a)(ii) 
te uredbe, se snovi kategorij 1 in 2, 
namenjene sežigu ali sosežigu, predelajo v 
skladu s poglavjem III te priloge.

Or. de
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Obrazložitev

Splošne higienske zahteve ne bi smele biti del izvedbenih ukrepov, določenih v komitološkem 
postopku, temveč so tako pomembne, da jih je treba navesti v glavnemu delu uredbe. Glej tudi 
člen 9(d)(i).
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OBRAZLOŽITEV

Številne krize v letih od 1997 do 2002 (BSE, blato iz čistilnih naprav, dioksin, pokvarjeno 
meso) so na številnih področjih proizvodnje živil terjale uvedbo evropske zakonodaje. Javnih 
kritik so bili deležni zlasti proizvodi, ki se ne smejo uporabljati za prehrano ljudi. Zlasti je 
bilo potrebno, da se na vseh področjih proizvodnje živil upošteva koncept „od vil do vilic“. 
Če pride do krize, mora obstajati možnost za zagotovitev sledljivosti proizvodov, da se 
čimprej ugotovi vzrok bolezni živali ali drugih zdravju škodljivih pojavov. Evropski 
parlament je v ta namen sprejel Uredbo (ES) št. 1774/2002, ki velja od 1. maja 2003. Uredba 
določa zdravstvena pravila za živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. V obdobju 
po začetku njene veljavnosti je bilo na podlagi raznih inšpekcij in informacij, ki so jih 
posredovale države članice, ugotovljeno, da potrebna sledljivost ni zagotovljena v vsakem 
primeru Treba je pojasniti vzajemno delovanje obstoječih uredb z drugimi predpisi Evropske 
unije, npr. z uredbami o higieni. Še vedno je težko določiti jasno ločnico med stranskimi 
proizvodi iz klavnic in pridobljenimi proizvodi. Za pojasnitev tega in drugih ugotovljenih 
problemov je Komisija podala predlog za spremembo Uredbe (ES) št. 1774/2002. 

Zlasti je bilo treba pojasniti, kdaj se konča življenjski cikel živalskih stranskih proizvodov. 
Prav tako je bilo treba odpraviti pravno negotovost v zvezi s področjem uporabe predpisov o 
živalskih stranskih proizvodih prostoživeče divjadi. 

Nova uredba je prav tako namenjena izboljšanju vzajemnega delovanja z drugimi uredbami. 
V bistvu je treba izhajati iz tega, da bo nova uredba odpravila številne probleme svoje 
predhodnice. Vseeno se ni mogoče izogniti oceni, da bodo v okviru opredelitve pojmov 
uvedene nove opredelitve, ki se bodo razlikovale od tistih iz prejšnjih uredb. To ni v skladu z 
zaželenim usklajenim pristopom. Uporabniki morajo biti v tem primeru pripravljeni na nove 
pojme, pri čemer pa ne bi smelo ostati. Rešitve tega problema je mogoče urediti na zelo 
različne načine. Opredelitve pojmov se dokumentirajo v teh uredbah, ali pa se navede 
sklicevanje na obstoječa pravila, npr. na uredbe o higieni. 

Evropski parlament se strinja z Evropsko komisijo, da bi uredba načeloma morala biti 
horizontalna, kar pa ne sme privesti do tega, da bi členi vsebovali le splošno obvezujoče 
trditve, medtem ko bi bile določbe, ki so bistvene za uporabnike, določene v izvedbenih 
uredbah. Parlament zato predlaga, da se razne izvedbene določbe vključijo v priloge k uredbi, 
pri čemer ni potrebno, da se nanašajo na tehnične podrobnosti, ki bi jih morale še naprej 
urejati izvedbene uredbe.

Evropski parlament že dolgo časa podpira zmanjšanje birokracije in uporabnikom prijazna 
pravila, česar pa ni mogoče vedno reči za ta predlog. Predlog Komisije je treba zato 
spremeniti, da bodo predpisi preglednejši in jasno razpoznavni. 

Upravljavci obratov bi morali v skladu z dosedanjimi pravili s področja proizvodnje živil še 
vedno nositi odgovornost.

Prav tako bi bilo treba določiti, v kakšnem obsegu se lahko pomembne rezerve beljakovin iz 
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odpadkov iz gostinskih dejavnosti uporabljajo kot krma, oziroma ali takšna uporaba ni 
mogoča zaradi higienskih razlogov.
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