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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Förordningen om animaliska biprodukter utgör en del av det omfattande regelverk som ska 
upprätthålla en hög säkerhetsnivå genom hela produktions- och distributionskedjan enligt 
principen från ”jord till bord”. Förslaget till förordning behandlar alla former av animaliskt 
och annat material från jordbruk som inte är avsett för den mänskliga livsmedelskedjan. I 
förslaget delar man upp olika biprodukter i tre olika kategorier beroende på risknivå, 
bestämmer vilka användningar som är godkända för biprodukter i varje kategori, fastställer 
regler för effektiv och säker överföring, bearbetning och bortskaffande av biprodukter i 
godkända eller registrerade anläggningar och inrättar ett system för övervakning och tillsyn 
(via medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen) av hela processen.

Förordningen bygger på förordning (EG) nr 1774/2002. Kommissionen rapporterade 2005 om 
hur den förordningen har fungerat. Det konstaterades att det grundläggande ramverket för 
skyddsåtgärder och medlemsstaternas efterlevnad var tillfredsställande. Emellertid återstod 
några frågor: materialens spårbarhet, förtydligande av bestämmelserna om animaliska 
biprodukter så att de överensstämmer med annan gemenskapslagstiftning och behovet av en 
mer riskbaserad metod för att kategorisera animaliska biprodukter och kontroller.

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag behandlar ett förtydligande av tillämpningsområdet och en mer 
riskbaserad strategi. Kommissionen inför en slutpunkt i animaliska biprodukters livscykel 
”för att ange exakt från vilken punkt i tillverkningskedjan animaliska biprodukter inte längre 
omfattas av kraven i förordningen”. Onödigt dubbelarbete när det gäller godkännande av 
anläggningar undviks också genom samstämmighet med annan gemenskapslagstiftning.

För att skapa en mer riskbaserad strategi skärper kommissionen de driftansvarigas 
grundläggande skyldighet att uppfylla kraven i förordningen (under tillsyn av den behöriga 
myndigheten); vid tillverkning av produkter framställda av animaliska biprodukter utan direkt 
betydelse för säkerheten i livsmedels- och foderkedjan ”åläggs de driftansvariga ett allt större 
ansvar för utsläppande på marknaden av säkra produkter. Förutsatt att de använder säkra 
råvaror för tillverkningen, utarbetar säkra tillverkningsprocesser eller använder animaliska 
biprodukter för slutändamål som sammantaget är säkra, får animaliska biprodukter av alla 
kategorier användas.” Nya produkter med endast begränsade risker kan införas i 
klassificeringen av animaliska biprodukter. 

Föredragandens förslag

Föredraganden är på det stora hela nöjd med kommissionens förslag, särskilt med den ökade 
flexibiliteten för slutanvändning av animaliska biprodukter och med de större möjligheterna 
att anpassa kategorierna efter nya vetenskapliga rön. Föredraganden har emellertid en rad 
förslag för att förbättra rättsakten.
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a) Självdöda djur

Alla självdöda djur omfattas av rättsakten, även i de fall då det inte finns någon misstanke om 
sjukdom eller risk för människor eller miljö. Detta betyder att lantbrukare måste transportera 
sina animaliska biprodukter till en registrerad anläggning för bearbetning eller bortskaffande. 
För lantbruk som ligger långt ifrån närmaste registrerade anläggning innebär detta onödigt 
höga kostnader och administrativt besvär i förhållande till de verkliga riskerna. Förslaget till 
förordning medger undantag för ”avlägsna områden” (där lantbrukarna skulle få bortskaffa 
självdöda djur i kategorierna 2 och 3 genom förbränning eller nedgrävning på gården). 
Definitionen av ”avlägsna områden” är dock för vag för att hjälpa de flesta lantbrukare. 
Föredraganden menar att undantaget måste utökas och att medlemsstaterna bör utöva sin 
bestämmanderätt när de fastställer dessa områden, så att ett regelverk inrättas som är lämpligt 
för deras situation. Föredraganden samtycker även till undantaget för små driftsansvariga, 
men anser att tröskeln bör beslutas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

b) Fisk

Föredraganden anser att material som fångas vid fiske inte bör omfattas av förordningen. 
Vetenskaplig forskning visar att fisksjukdomar och fiskparasiter är naturliga för miljön och 
inte utgör någon risk för människors hälsa vare sig vid kontakt eller kontaminering. Det är 
inte heller troligt att infektionsincidensen ökar i fiskbestånden om infekterad fisk kastas 
tillbaka i havet. Om fiskebesättningarna inte får kasta tillbaka infekterad fisk i havet utan blir 
tvungna att ta tillbaka allt material i hamn (som sedan ska transporteras till en godkänd 
anläggning för bearbetning och bortskaffande, troligen som kategori 2-produkter), blir detta 
en mycket stor börda för fiskenäringen och ytterst svårt att genomföra utan enorma kostnader.

c) Subsidiaritet

Förordningen måste genomföras med fullt deltagande av alla myndigheter under 
regeringsnivå. Regionala och lokala myndigheter med lämpliga befogenheter bör inta en 
ledande roll. Föredraganden har lagt fram en rad ändringsförslag för detta ändamål. Vidare 
önskar föredraganden se att medlemsstaternas behöriga myndigheter får mer att säga till om 
när det gäller att flytta enskilda animaliska produkter mellan de olika kategorierna på 
grundval av de senaste forskningsrönen från lämpliga organisationer. Föredraganden inser 
emellertid att kommissionen måste ha sista ordet när det gäller kategoriseringen för att hindra 
att denna bestämmelse missbrukas.

Föredraganden har andra förslag för biobränslen, förbränningsanläggningar med låg kapacitet, 
matavfall och foder för sällskapsdjur.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel utgör 
en potentiell risk för människors och djurs 
hälsa. Tidigare kriser i samband med 
utbrott av mul- och klövsjuka, spridning av 
transmissibla spongiforma encefalopatier 
såsom bovin spongiform encefalopati 
(BSE) och förekomsten av dioxiner i foder
visar att vissa animaliska biprodukter 
använts på fel sätt och därigenom äventyrat 
folk- och djurhälsan, säkerheten i 
livsmedels- och foderkedjan och 
konsumenternas förtroende. Dessutom kan 
sådana kriser ha betydande följder för hela 
samhället genom konsekvenserna för 
jordbrukarnas och den berörda 
industrisektorns socio-ekonomiska 
situation och för konsumenternas 
förtroende för att produkter av animaliskt 
ursprung är säkra. Sjukdomsutbrott kan 
även påverka miljön negativt, inte endast 
på grund av avfallsproblem utan även med 
tanke på den biologiska mångfalden.

(1) Animaliska biprodukter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel utgör 
en potentiell risk för människors och djurs 
hälsa. Tidigare kriser i samband med 
utbrott av mul- och klövsjuka och
spridning av transmissibla spongiforma 
encefalopatier såsom bovin spongiform 
encefalopati (BSE) och visar att vissa 
animaliska biprodukter använts på olagligt 
eller fel sätt och därigenom äventyrat folk-
och djurhälsan, säkerheten i livsmedels-
och foderkedjan och konsumenternas 
förtroende. Dessutom kan sådana kriser ha 
betydande följder för hela samhället genom 
konsekvenserna för jordbrukarnas och den 
berörda industrisektorns socio-ekonomiska 
situation och för konsumenternas 
förtroende för att produkter av animaliskt 
ursprung är säkra. Sjukdomsutbrott kan 
även påverka miljön negativt, inte endast 
på grund av avfallsproblem utan även med 
tanke på den biologiska mångfalden.

Motivering

Förtydligande. Förekomst av dioxiner i foder har inget samband med felaktig användning av 
animaliska biprodukter.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Animaliska biprodukter uppkommer 
främst vid slakt av djur för livsmedel samt 
i samband med bortskaffande av döda djur 
och åtgärder för sjukdomsbekämpning. 
Oavsett källa utgör de en potentiell risk för 
folk- och djurhälsan och miljön. Risken bör 
bemästras på lämpligt sätt, antingen genom 
att sådana produkter bortskaffas på säkrare 
sätt eller genom att de används för olika 
ändamål, under förutsättning att stränga 
villkor uppfylls så hälsoriskerna i fråga kan 
minimeras.

(2) Animaliska biprodukter uppkommer 
främst vid slakt av djur för livsmedel samt 
i samband med bortskaffande av döda djur 
och åtgärder för sjukdomsbekämpning. 
Oavsett källa utgör de en potentiell risk för 
folk- och djurhälsan och miljön. Risken bör 
bemästras på lämpligt sätt, antingen genom 
att sådana produkter bortskaffas på säkrare 
sätt eller genom att de används för olika 
ändamål, t.ex. i bioenergiprocesser, under 
förutsättning att stränga villkor uppfylls så 
hälsoriskerna i fråga kan minimeras.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1923/2006 om 
ändring av förordning (EG) nr 999/2001 
om fastställande av bestämmelser för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati gör det juridiskt möjligt att 
på vissa villkor återigen tillåta 
användning av kött och benmjöl i foder 
avsett för icke-idisslare. Det anges 
uttryckligen att en uppmjukning av det 
nuvarande förbudet mot kött och benmjöl 
är beroende av om det finns test 
tillgängliga som kan skilja mellan 
animaliska proteiner från olika djurarter. 
Europeiska kommissionen gör därför allt 
den kan för att göra validerade 
artspecifika tester tillgängliga så snart 
som möjligt, så att kött och benmjöl kan 
användas som en värdefull proteinkälla i 
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djurfoder för icke-idisslare samtidigt som 
kannibalism undviks.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Tidigare har användning av 
matavfall i djurfoder orsakat utbrott av 
smittsamma djursjukdomar vid en rad 
tillfällen. Dessutom är det omöjligt att 
garantera att material från djur av en viss 
art inte ges som foder till djur av samma 
art, om djurfoder tillåts innehålla 
matavfall.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det primära ansvaret för att 
verksamheten uppfyller kraven i denna 
förordning ligger hos den driftansvarige. 
Samtidigt ligger det i allmänhetens intresse 
att förebygga risker för människors och 
djurs hälsa, något som förutsätter att det 
finns ett system för insamling och 
bortskaffande som garanterar säkert 
bortskaffande av animaliska biprodukter 
som inte får användas eller som inte 
används i ekonomiskt syfte. 
Medlemsstaterna ska avsätta tillräckliga 
resurser för en tillräcklig infrastruktur för 
detta ändamål och de bör se till att 
systemet fungerar smidigt. För 
omfattningen av systemet för insamling 
och bortskaffande bör man ta hänsyn till 
den verkliga mängden animaliska 
biprodukter som uppstår i respektive 
medlemsstat. Enligt försiktighetsprincipen 

(19) Det primära ansvaret för att 
verksamheten uppfyller kraven i denna 
förordning ligger hos den driftansvarige. 
Samtidigt ligger det i allmänhetens intresse 
att förebygga risker för människors och 
djurs hälsa, något som förutsätter att det 
finns ett system för insamling och 
bortskaffande som garanterar säkert 
bortskaffande av animaliska biprodukter 
som inte får användas eller som inte 
används i ekonomiskt syfte. 
Medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter med lämpliga 
befogenheter ska avsätta tillräckliga 
resurser för en tillräcklig infrastruktur för 
detta ändamål och de bör se till att 
systemet fungerar smidigt. För 
omfattningen av systemet för insamling 
och bortskaffande bör man ta hänsyn till 
den verkliga mängden animaliska 
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bör man även beakta behovet av utvidgad 
kapacitet för bortskaffande i fall av större 
utbrott av överförbara sjukdomar eller 
tillfälliga tekniska problem vid en befintlig 
bortskaffningsanläggning. 
Medlemsstaterna bör få samarbeta med 
varandra och tredjeländer under 
förutsättning att bestämmelserna i denna 
förordning följs.

biprodukter som uppstår i respektive 
medlemsstat. Enligt försiktighetsprincipen 
bör man även beakta behovet av utvidgad 
kapacitet för bortskaffande i fall av större 
utbrott av överförbara sjukdomar eller 
tillfälliga tekniska problem vid en befintlig 
bortskaffningsanläggning. 
Medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter med lämpliga 
befogenheter bör få samarbeta med 
varandra och tredjeländer under 
förutsättning att bestämmelserna i denna 
förordning följs.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör delta i ett korrekt genomförande av förordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Animaliska biprodukter ska 
klassificeras i tre kategorier som motsvarar 
den risk de utgör för människors och djurs 
hälsa på grundval av en riskbedömning. 
Material som medför en hög risk bör 
endast användas för ändamål utanför 
foderkedjan, medan användningen av 
material som utgör en låg risk bör tillåtas 
under säkra förhållanden.

(25) Animaliska biprodukter ska 
klassificeras i tre kategorier som motsvarar 
den risk de utgör för människors och djurs 
hälsa på grundval av en riskbedömning. 
Material som medför en hög risk bör 
endast användas för ändamål utanför 
foderkedjan, medan användningen av 
material som utgör en låg risk bör tillåtas 
under säkra förhållanden. Framför allt bör 
allt göras för att främja användning av 
animaliska biprodukter som källa till 
bioenergi.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Bortskaffande av animaliska (34) Bortskaffande av animaliska 
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biprodukter och av dessa framställda 
produkter bör ske i enlighet med 
miljölagstiftningen för deponering och 
avfallsförbränning. För enhetlighetens 
skull bör förbränning ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/76/EG av den 4 december 2000 om 
förbränning av avfall. Samförbränning av 
avfall – antingen som återvinning eller 
bortskaffande – omfattas av villkor för 
godkännande och drift liknande dem för 
avfallsförbränning, särskilt när det gäller 
gränsvärden för luftutsläpp, avloppsvatten 
och utsläpp av resthalter, krav på kontroll, 
övervakning och mätning. Följaktligen bör 
samförbränning utan förbearbetning av 
material i alla tre kategorier tillåtas.

biprodukter och av dessa framställda 
produkter bör ske i enlighet med 
miljölagstiftningen för deponering och 
avfallsförbränning. För enhetlighetens 
skull bör förbränning ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/76/EG av den 4 december 2000 om 
förbränning av avfall. Samförbränning av 
avfall – antingen som återvinning eller 
bortskaffande – omfattas av villkor för 
godkännande och drift liknande dem för 
avfallsförbränning, särskilt när det gäller 
gränsvärden för luftutsläpp, avloppsvatten 
och utsläpp av resthalter, krav på kontroll, 
övervakning och mätning. Följaktligen bör 
samförbränning utan förbearbetning av 
material i alla tre kategorier tillåtas. Vidare 
bör särskilda bestämmelser införas för 
godkännande av 
förbränningsanläggningar med låg 
kapacitet.

Motivering

Artikel 12 och bilaga IV i den nuvarande förordningen (EG) nr 1774/2002 innehåller 
särskilda villkor för godkännande av förbränningsanläggningar med låg kapacitet. Dessa 
bestämmelser bör behållas i de tillämpningsåtgärder som kommissionen fastställer.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Användningen av animaliska 
biprodukter eller produkter som framställs 
av dessa som bränsle i 
förbränningsprocessen bör tillåtas, och det 
räknas inte som avfallshantering. Sådan 
verksamhet bör dock äga rum under 
omständigheter som garanterar skydd av 
människors och djurs hälsa och uppfyller 
lämpliga miljönormer.

(35) Användningen av animaliska 
biprodukter eller produkter som framställs 
av dessa som bränsle i 
förbränningsprocessen eller som en källa 
till bioenergi bör tillåtas, och det räknas 
inte som avfallshantering. Sådan 
verksamhet bör dock äga rum under 
omständigheter som garanterar skydd av 
människors och djurs hälsa och uppfyller 
lämpliga miljönormer.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) I direktiv 2002/98/EG fastställs att 
animaliska biprodukter omfattas av 
avfallslagstiftningen om de bortskaffas 
genom förbränning eller deponering eller 
skickas till en biogas- eller 
komposteringsanläggning. Det direktivet 
tillåter även kommissionen att specificera 
under vilka förhållanden vissa material 
inte anses vara avfall. Innan denna 
förordning träder i kraft bör 
kommissionen föreslå lämpliga åtgärder 
enligt det direktivet för att ytterligare 
klargöra att animaliska biprodukter som 
används som bränsle inte omfattas av 
avfallslagstiftningen.

Motivering

Kommissionen bör klargöra att animaliska biprodukter som används som bränsle inte 
omfattas av EU:s avfallslagstiftning.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Det är lämpligt att klargöra vilka krav 
som gäller för utsläppande på marknaden 
av animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter avsedda för foder 
och för organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel, för att säkerställa 
skyddet av livsmedels- och foderkedjan. 
Endast kategori 3-material bör få användas 
för foder. Gödningsmedel som framställts 
av animaliska biprodukter kan påverka 
säkerheten i livsmedels- och foderkedjan.

(41) Det är lämpligt att klargöra vilka krav 
som gäller för utsläppande på marknaden 
av animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter avsedda för foder 
och för organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel, för att säkerställa 
skyddet av livsmedels- och foderkedjan. 
Endast kategori 3-material bör få användas 
för foder. Gödningsmedel som framställts 
av animaliska biprodukter kan påverka 
säkerheten i livsmedels- och foderkedjan.
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Om de är framställda av proteinhaltigt 
material bör en komponent, till exempel 
ett oorganiskt eller ett osmältbart ämne 
tillsättas för att hindra att de används 
direkt som foder.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) I förordning (EG) nr 1774/2002 tillåts 
utfordring av kategori 1-material till 
utrotningshotade arter av asätande fåglar 
som lever i sin naturliga livsmiljö. Dessa 
utfodringsrutiner erbjuder ett lämpligt 
redskap för att bevara de berörda arterna 
och bör även fortsättningsvis tillåtas. De 
bör därför omfattas av denna förordning i 
enlighet med de villkor som fastställts för 
att förhindra att sjukdomar sprids.

(45) I förordning (EG) nr 1774/2002 tillåts 
utfordring av kategori 1-material till 
utrotningshotade arter av asätande fåglar 
som lever i sin naturliga livsmiljö. Dessa 
utfodringsrutiner erbjuder ett lämpligt 
redskap för att bevara de berörda arterna
och andra utrotningshotade eller 
skyddade arter och bör även 
fortsättningsvis tillåtas. De bör därför 
omfattas av denna förordning i enlighet 
med de villkor som fastställts för att 
förhindra att sjukdomar sprids.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det nuvarande undantaget för 
nedgrävning och bränning av obearbetade 
animaliska biprodukter bör utvidgas till 
områden som i praktiken är helt 
otillgängliga eller är förbundna med 
hälsorisker för den personal som utför 
insamlingen. Erfarenheter av tillämpningen 
av förordning (EG) nr 1774/2002 har visat 
att bortskaffande i undantagsfall genom 
nedgrävning eller bränning på platsen kan 
motiveras då man snabbt måste bortskaffa 
djuren och hindra spridning av 
sjukdomsrisker. Den totala storleken på de 

(47) Det nuvarande undantaget för 
nedgrävning och bränning av obearbetade 
animaliska biprodukter bör utvidgas till 
områden som i praktiken är helt 
otillgängliga, där insamling av animaliska 
biprodukter skulle vara ekonomiskt och 
administrativt besvärligt eller där det vore
förbundet med hälso- och säkerhetsrisker
för den personal som utför insamlingen. 
Erfarenheter av tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1774/2002 har visat att 
bortskaffande i undantagsfall genom 
nedgrävning eller bränning på platsen kan 
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avlägsna områdena i en medlemsstat bör 
begränsas så att man kan garantera att 
den allmänna skyldigheten att ha ett 
fungerande system för bortskaffande som 
uppfyller bestämmelserna i denna 
förordning uppfylls.

motiveras då man snabbt måste bortskaffa 
djuren och hindra spridning av 
sjukdomsrisker. Den totala storleken på de 
avlägsna områdena i en medlemsstat bör 
fastställas av den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten.

Motivering

Vad som är avlägsna områden bör fastställas på ansvar av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Färskt sällskapsdjursfoder från 
detaljhandelsledet eller i anläggningar vid 
försäljningsställen, där styckning och 
lagring enbart sker i samband med 
försäljning direkt till konsumenten.

Motivering

Undantaget från tillämpningsområdet för dessa produkter, som är en del av nuvarande 
lagstiftning, bör behållas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Färskt sällskapsdjursfoder som ska 
användas inom det ursprungliga 
jordbruksföretaget, om detta foder 
framställts från djur som slaktats inom 
detta företag enbart i syfte att användas av
jordbrukaren och dennes familj, i enlighet 
med nationell lagstiftning 
(husbehovsslakt).
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Motivering

Undantaget från tillämpningsområdet för dessa produkter, som är en del av nuvarande 
lagstiftning, bör behållas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Naturgödsel som uppkommer, 
förvaras eller används för gödning på det 
ursprungliga jordbruksföretaget.

Motivering

Bestämmelserna om säkert bortskaffande av animaliska biprodukter är inte utformade för att 
omfatta användning av naturgödsel på gården.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Biprodukter av ägg som erhållits, 
hållits, bortskaffats eller använts på det 
ursprungliga jordbruksföretaget.

Motivering

Användningar som tillåts för vissa produkter, t.ex. mjölk och därav framställda produkter, 
bör vara desamma som dem som tillåts för biprodukter som innebär liknande risker och som 
handhas på det ursprungliga jordbruksföretaget, t.ex. ägg och äggskal.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte tillämpas på 3. På följande framställda produkter ska 
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följande framställda produkter som 
omfattas av den särskilda ordning som 
anges i det kapitel VI:

endast den särskilda ordning som anges i 
det kapitel VI tillämpas:

Motivering

Förtydligande av förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Slutprodukter från säker bearbetning 
av biobränslen som framställts från 
animaliska biprodukter.

Motivering

När talg används som råvara för framställning av biobränsle kan biprodukter som glycerol 
och kaliumsulfat anses vara säkra efter ”oleokemisk” bearbetning i raffinaderiet. De bör få 
användas utan ytterligare begränsningar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) sällskapsdjur: djur av sådana arter som i 
normala fall hålls och föds upp av 
människor i annat syfte än användning som 
produktionsdjur och som förtecknas i 
bilaga I till förordning (EG) nr 998/2003.

5) sällskapsdjur: djur av sådana arter som i 
normala fall hålls, avlas och föds upp av 
människor i annat syfte än användning som 
produktionsdjur, men som vanligen inte 
används som livsmedel eller foder för 
produktionsdjur i gemenskapen.

Motivering

Hänvisningen till förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid 
transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte bör inte användas som en exklusiv lista, 
eftersom det oavsiktligt skulle begränsa denna förordnings tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) utsläppande på marknaden: all 
verksamhet som syftar till att sälja 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter till tredje man i 
gemenskapen eller varje annan form av 
överlåtelse mot betalning eller utan 
motprestation till sådan tredje man eller 
lagring för leverans till sådan tredje man.

8) utsläppande på marknaden: all 
verksamhet som syftar till att sälja 
animaliska biprodukter, därav framställda 
produkter eller slutprodukter till tredje 
man i gemenskapen eller varje annan form 
av överlåtelse mot betalning eller utan 
motprestation till sådan tredje man eller 
lagring för leverans till sådan tredje man.

Motivering

För att förtydliga och bättre åtskilja ”framställda produkter” och ”slutprodukter” bör 
begreppet ”slutprodukter” införas.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) slutprodukt: alla produkter som 
behandlas i enlighet med denna 
förordning och som förpackas i 
konsumentförpackning.

Motivering

Enligt den nuvarande förordningen (EG) nr 1774/2002 är definitionen av ”bearbetade 
produkter” lika bred som den föreslagna definitionen av ”framställda produkter”. Både de
gamla och nya definitionerna innefattar produkter från en första, andra, tredje ... omvandling 
och mellanprodukter, och skulle kunna tolkas som om de även innefattar slutprodukter. En så 
bred definition skapar tvetydigheter och bör undvikas genom att definitionen av 
”slutprodukt” läggs till. Detta gör det även möjligt att bättre definiera ”slutpunkten för 
tillämpningen” av förordningen.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23) avlägset område: område där 
djurbeståndet är så litet och där 
anläggningar för bortskaffande befinner sig 
så långt bort att de arrangemang som krävs 
för uppsamling och transport av animaliska 
biprodukter skulle bli oacceptabelt 
betungande jämfört med lokalt 
bortskaffande.

23) avlägset område: område där 
anläggningar för bortskaffande befinner sig 
så långt bort att de arrangemang som krävs 
för uppsamling och transport av animaliska 
biprodukter skulle bli oacceptabelt 
betungande antingen ekonomiskt eller 
administrativt jämfört med lokalt 
bortskaffande. Den behöriga myndigheten 
i varje medlemsstat ska ansvara för att
fastställa avlägsna områden inom dess 
territorium.

Motivering

Vad som är avlägsna områden bör fastställas på ansvar av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha tillräcklig 
infrastruktur på sitt territorium för att se till 
att animaliska biprodukter

1. Samtliga medlemsstater samt regionala 
och lokala myndigheter med lämpliga 
befogenheter ska se till att det finns
tillräcklig infrastruktur på sitt territorium 
för att se till att animaliska biprodukter

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör delta i ett korrekt genomförande av förordningen.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska 2. Medlemsstaterna samt regionala och 
lokala myndigheter med lämpliga 
befogenheter ska

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör delta i ett korrekt genomförande av förordningen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se till att det finns ett system för 
insamling och bortskaffande av animaliska 
biprodukter som fungerar effektivt och 
övervakas kontinuerligt av den behöriga 
myndigheten,

a) se till att det finns ett fungerande 
system för insamling och bortskaffande av 
animaliska biprodukter som fungerar 
effektivt och övervakas kontinuerligt av 
den behöriga myndigheten,

Motivering

Medlemsstaterna måste se till att gällande bestämmelser följs, men är inte skyldiga att förse 
aktörerna med de resurser som behövs för att följa ovan nämnda princip.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Anläggningar som omfattas av kapitel 
VI avsnitt 2, utom de anläggningar som 
avses i artikel 6.1 f.

utgår
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Motivering

Ändringsförslaget är konsekvensen av det ändringsförslag som inför ett nytt led fa i 
artikel 6.1.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De krav som gäller för förbränning eller
samförbränning med eller utan 
energiåtervinning av animaliska 
biprodukter och därav framställda 
produkter som avses i artikel 6.1 c–e.

a) De krav som gäller för förbränning och
samförbränning med eller utan 
energiåtervinning i anläggningar med låg 
eller hög kapacitet av animaliska 
biprodukter och därav framställda 
produkter som avses i artikel 6.1 c–e. 

Motivering

Artikel 12 och bilaga IV i den nuvarande förordningen (EG) nr 1774/2002 innehåller 
särskilda villkor för godkännande av förbränningsanläggningar med låg kapacitet. Dessa 
bestämmelser bör behållas i de tillämpningsåtgärder som kommissionen fastställer.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Ryggradslösa landlevande djur med 
undantag av arter som är patogena för 
människor eller djur.

utgår

Motivering

Kategori 3-material bör i princip duga som foder och därför inte innehålla material av 
tvivelaktigt ursprung.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Döda djur eller delar av sådana, som 
tillhör någon av de zoologiska 
ordningarna Rodentia och Lagomorpha, 
med undantag av kategori 1-material och 
kategori 2-material enligt artikel 12 a–g.

utgår

Motivering

Kategori 3-material bör i princip duga som foder och därför inte innehålla material av 
tvivelaktigt ursprung.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra artiklarna 11, 12 
och 13 för att beakta vetenskapliga 
framsteg när det gäller riskbedömningen, 
om dessa framsteg kan fastställas på 
grundval av en riskbedömning som 
genomförs av den behöriga vetenskapliga 
institutionen. Inga animaliska biprodukter 
som förtecknas i de artiklarna får 
emellertid avföras från förteckningarna, 
utan det är endast tillåtet att ändra 
kategoriseringen av dessa produkter eller 
att lägga till ytterligare animaliska 
biprodukter i förteckningarna.

På begäran från en behörig myndighet i 
en medlemsstat eller på eget initiativ får 
kommissionen ändra artiklarna 11, 12 
och 13 för att beakta vetenskapliga 
framsteg när det gäller riskbedömningen, 
om dessa framsteg kan fastställas på 
grundval av en riskbedömning som 
genomförs av den behöriga vetenskapliga 
institutionen. Inga animaliska biprodukter 
som förtecknas i de artiklarna får 
emellertid avföras från förteckningarna, 
utan det är endast tillåtet att ändra 
kategoriseringen av dessa produkter eller 
att lägga till ytterligare animaliska 
biprodukter i förteckningarna.

Motivering

Medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter bör ha möjlighet att initiera en diskussion i 
den ständiga kommittén om att eventuellt anpassa kategorierna efter nya vetenskapliga rön.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) registrens format, a) registrens minimiinnehåll,

Motivering

Det är logiskt att minimiinnehållet bestäms genom kommittésystemet, men formatet bör under 
alla omständigheter bestämmas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utfodring av produktionsdjur, med 
undantag av pälsdjur, med matavfall eller 
foderråvara som innehåller eller framställts 
av matavfall.

b) Utfodring av produktionsdjur, med 
undantag av pälsdjur, med osteriliserat 
matavfall eller foderråvara som innehåller 
eller framställts av sådant matavfall.

Motivering

Parlamentet har upprepade gånger hävdat att säker återvinning, sterilisering och 
bortskaffande av matavfall krävs för att verkställa det allmänna foderförbudet (se 
parlamentets ståndpunkt i lagstiftningsförfarandet för förordning (EG) nr 1774/2002 och dess 
ståndpunkt i den första behandlingen av ramdirektivet för avfall, som antogs den 
13 februari 2007).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För led a får medlemsstaterna fastställa 
tröskelvärden för främmande förekomst 
av små mängder animaliskt protein i 
foder som endast kan undvikas om 
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orimligt stora resurser avsätts.

Motivering

Förbudet mot ”återanvändning inom arten” har lett till separata bearbetningskedjor för 
animaliska biprodukter från olika arter. Medlemsstaterna bör få en viss möjlighet till 
flexibilitet när det gäller spår av animaliskt protein från samma art.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För led b ska medlemsstaterna se till att 
matavfall på ett verifierat sätt tas om hand 
av godkända företag, och steriliseras och 
bortskaffas på ett säkert sätt genom 
lämpliga metoder. Användning av 
matavfall i foder för svin kan godkännas 
av medlemsstaterna endast under 
förutsättning att det i alla avseenden görs
en övervakning av säker återvinning, 
sterilisering och uppfyllande av övriga 
bestämmelser i denna förordning.

Motivering

Parlamentet har upprepade gånger hävdat att säker återvinning, sterilisering och 
bortskaffande av matavfall krävs för att verkställa det allmänna foderförbudet (se 
parlamentets ståndpunkt i lagstiftningsförfarandet för förordning (EG) nr 1774/2002 och dess 
ståndpunkt i den första behandlingen av ramdirektivet för avfall, som antogs den 
13 februari 2007).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när det gäller naturgödsel, från mag-
och tarmsystemet avskilt mag- och 
tarminnehåll, mjölk, mjölkbaserade 
produkter och råmjölk som den behöriga 

ii) när det gäller naturgödsel, mag- och 
tarminnehåll, mjölk, mjölkbaserade 
produkter, råmjölk samt ägg och 
äggprodukter som den behöriga 
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myndigheten inte anser medför risk för 
spridning av allvarliga överförbara 
sjukdomar, efter eller utan förbearbetning,

myndigheten inte anser medför risk för 
spridning av allvarliga överförbara 
sjukdomar, efter eller utan förbearbetning,

Motivering

Användning av mag- och tarminnehåll för biogas- och komposteringsanläggningar bör inte 
tvinga aktörerna att genomföra en kostsam och onödig avskiljning först. Avskilt och rengjort 
mag- och tarmsystem bör klassificeras som kategori 3-material. Dessutom föreslås att ägg 
och äggprodukter tillåts för samma användningar som mjölk och oförädlade produkter.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 22 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) när det gäller kategori 2- och 
kategori 3-material, endast med tillstånd av 
den behöriga myndigheten 

e) när det gäller kategori 2- och 
kategori 3-material, endast med tillstånd av 
den behöriga myndigheten 

ii) användas för framställning och 
spridning på mark av biodynamiska 
preparat i enlighet med del A punkt 2.3 i 
bilaga I till förordning (EG) nr 2092/91,

ii) användas för framställning och 
spridning på mark av biodynamiska 
preparat i enlighet med del A punkt 2.3 i 
bilaga I till förordning (EG) nr 2092/91,

ii) användas för utfodring av 
sällskapsdjur,

Motivering

Enligt den nuvarande förordningen (EG) nr 1774/2002 tillåts endast kategori 3-material för 
bearbetat foder för sällskapsdjur. Att tillåta att sällskapsdjur utfodras med obearbetat 
material ur kategori 2 och 3 strider mot de allmänna principerna för bestämmelserna om 
animaliska biprodukter. Detta kan också leda till bedrägerier, dvs. att sådant obearbetat 
material okontrollerat används för sådant som det inte är avsett för.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) när det gäller kategori 3-material och 
med tillstånd av den behöriga 
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myndigheten, användas som foder till 
sällskapsdjur,

Motivering

Avsikten är att ta bort hänvisningen till användning av kategori 1- och 2-material som foder 
till sällskapsdjur.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Transport, bearbetning, användning 
eller bortskaffande av matavfall; till dess 
att bestämmelser om detta utfärdas får 
medlemsstaterna utfärda eller behålla 
nationella bestämmelser om transport, 
bearbetning, användning eller 
bortskaffande av matavfall.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten får genom 
undantag från avsnitten 1 och 2 och i 
enlighet med de villkor som fastställs 
enligt punkt 3 ge tillstånd till utfodring av 
djurparksdjur och utrotningshotade eller 
skyddade arter av asätande fåglar som 
lever i sin naturliga livsmiljö med sådant 
kategori 1-material som anges i 
artikel 11 b ii.

2. Den behöriga myndigheten får genom 
undantag från avsnitten 1 och 2 och i 
enlighet med de villkor som fastställs 
enligt punkt 3 ge tillstånd till utfodring av 
djurparksdjur och utrotningshotade eller 
skyddade arter som lever i sin naturliga 
livsmiljö med sådant kategori 1-material 
som anges i artikel 11 b ii.

Motivering

Undantaget bör gälla utfodring av skyddade eller utrotningshotade arter som inte får 
tillräckligt med föda och som minskar i antal. Tillämpningsåtgärder och berörda arter ska 
fastställas enligt artikel 48.4 (kommitté).
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) arten eller arterna av asätande fåglar i 
vissa medlemsstater som får utfodras med 
sådant material, 

i) arten eller arterna i vissa medlemsstater 
som får utfodras med sådant material,

Motivering

Undantaget bör gälla utfodring av skyddade eller utrotningshotade arter som inte får 
tillräckligt med föda och som minskar i antal. Tillämpningsåtgärder och berörda arter ska 
fastställas enligt artikel 48.4 (kommitté).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) genom förbränning eller nedgrävning på 
platsen eller bortskaffande på annat sätt 
under officiell tillsyn som förhindrar 
överföring av risker för människors eller 
djurs hälsa av sådant kategori 1-material 
som avses i artikel 11 b ii samt 
kategori 2-material och kategori 3-material, 
i områden som i praktiken är otillgängliga 
eller som endast skulle vara tillgängliga 
under förhållanden som av geografiska 
eller klimatrelaterade skäl eller till följd av 
en naturkatastrof skulle medföra 
hälsorisker för den personal som utför 
insamlingen, eller endast vara tillgängliga 
om orimligt stora resurser avsätts för 
insamlingen,

c) genom förbränning eller nedgrävning på 
platsen eller bortskaffande på annat sätt 
under officiell tillsyn som förhindrar 
överföring av risker för människors eller 
djurs hälsa av sådant kategori 1-material 
som avses i artikel 11 b ii samt 
kategori 2-material och kategori 3-material, 
i områden som i praktiken är otillgängliga, 
som endast kan nås till orimligt stora 
kostnader eller med orimligt stora 
administrativa svårigheter eller som 
endast skulle vara tillgängliga under 
förhållanden som av geografiska eller 
klimatrelaterade skäl eller till följd av en 
naturkatastrof skulle medföra hälsorisker 
för den personal som utför insamlingen, 
eller endast vara tillgängliga om orimligt 
stora resurser avsätts för insamlingen, 
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) på annat sätt än genom förbränning 
eller nedgrävning på platsen, under 
officiell tillsyn, av kategori 2- och 
kategori 3-material som inte medför en risk 
för människors och djurs hälsa och som 
uppstår i lokaler där de driftansvariga per 
vecka hanterar högst den i punkt 4 första 
stycket led c angivna mängden sådana 
animaliska biprodukter i förhållande till 
verksamhetens natur och den djurart som 
de animaliska biprodukterna kommer från,

d) på sätt som innefattar förbränning eller 
nedgrävning på platsen, under officiell 
tillsyn, av kategori 2- och 
kategori 3-material som inte medför en risk 
för människors och djurs hälsa och som 
uppstår i lokaler där de driftansvariga per
vecka hanterar högst den mängd sådana 
animaliska biprodukter som fastställs av 
behöriga myndigheter i medlemsstaten, i 
förhållande till verksamhetens natur och 
den djurart som de animaliska 
biprodukterna kommer från,

Motivering

De högsta mängder som omfattas av förenklat bortskaffande bör fastställas på ansvar av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Utan att det påverkar artikel 15.1 får 
behöriga myndigheter tillåta åtgärder för 
tillfällig förvaring av djur och delar av 
djur enligt definitionen i artikel 12 f 
under förhållanden som förhindrar att det 
uppstår risker för människors och djurs 
hälsa innan de bortskaffas i enlighet med 
artikel 20 i denna förordning.

Motivering

Att införa förvaring ökar flexibiliteten att samla in animaliska biprodukter utan risker för 
människors och djurs hälsa. Denna flexibilitet kommer att göra insamlingen av animaliska 
biprodukter mer hållbar och miljöanpassad, eftersom insamlingsfrekvensen blir lägre och 
insamlingsvolymerna eventuellt mindre.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Storleken på de avlägsna områden som 
avses i punkt 1 b i en viss medlemsstat får 
inte överstiga en angiven procentandel av 
dess landterritoriums areal. 

2. Storleken på de avlägsna områden som 
avses i punkt 1 b i en viss medlemsstat får 
inte överstiga en angiven procentandel som 
fastställs enligt geografiska kriterier och 
storleken på djurbesättningarna i 
området.

Motivering

Ett arealbaserat kriterium är inte tillräckligt för att utvidga definitionen av avlägsna 
områden. Detta bör kompletteras med andra aspekter som djurtäthet och öar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) villkor som syftar till att säkerställa 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa vid förbränning och 
nedgrävning på platsen,

a) villkor som syftar till att säkerställa 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa vid förbränning och 
nedgrävning av material på platsen och 
tillfällig förvaring av djur och delar av 
djur före bortskaffande,

Motivering

Att införa förvaring ökar flexibiliteten att samla in animaliska biprodukter utan risker för 
människors och djurs hälsa. Denna flexibilitet kommer att göra insamlingen av animaliska 
biprodukter mer hållbar och miljöanpassad, eftersom insamlingsfrekvensen blir lägre och 
insamlingsvolymerna eventuellt mindre.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den största tillåtna procentandel av 
territoriet som avses i punkt 2,

utgår

Motivering

Vad som är avlägsna områden bör fastställas på ansvar av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mängden animaliska biprodukter i 
förhållande till verksamhetens natur och 
den djurart produkterna kommer från, i 
enlighet med punkt 1 d,

c) kriterier för att fastställa mängden 
animaliska biprodukter i förhållande till 
verksamhetens natur och den djurart 
produkterna kommer från, i enlighet med 
punkt 1 d,

Motivering

De högsta mängder som omfattas av förenklat bortskaffande bör fastställas på ansvar av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Kommissionen bör dock få utarbeta 
harmoniserade kriterier för att fastställa dessa mängder.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga kontroller Offentliga kontroller och riktlinjer för god 
praxis
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Hela kedjan för animaliska 
biprodukter från uppkomstplatsen till 
behandling, användning eller 
bortskaffande ska omfattas av offentliga
kontroller.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska se till att riktlinjer 
för god praxis, som utarbetas, godkänns 
och granskas i enlighet med kapitel III i 
förordning (EG) nr 183/2005 om 
fastställande av krav för foderhygien, 
innehåller praktiska riktlinjer när det 
gäller kraven i denna förordning för den 
berörda sektorn.

Motivering

Riktlinjer som godkänns enligt förordning (EG) nr 183/2005 vägleder den berörda sektorn 
och tillsynsmyndigheterna när det gäller sammanställning och förklaringar av säkerhets- och 
HACCP-krav i flera av EU:s rättsakter. Riktlinjerna är ett mycket viktigt verktyg, särskilt för 
små och medelstora företag, för att EU:s lagstiftning ska tillämpas korrekt och det är ett 
effektivt verktyg för egenkontroll på anläggningarna. Skyldigheten att inbegripa 
bestämmelserna om animaliska biprodukter i riktlinjerna kompletterar dem med en viktig 
säkerhetsaspekt av EU:s lagstiftning.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ställa konkreta krav på anläggningar 
för att avhjälpa eventuella brister,

Motivering

Utöver att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla godkännanden bör den behöriga myndigheten 
även ha möjlighet att avhjälpa brister och ställa krav.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta en 
förteckning över de anläggningar och 
användare som har godkänts och 
registrerats i enlighet med denna 
förordning och över de anläggningar på 
dess territorium om vilka information har 
lämnats i enlighet med artikel 40.3.

1. Varje medlemsstat samt regionala och 
lokala myndigheter med lämpliga 
befogenheter ska upprätta en förteckning 
över de anläggningar och användare som 
har godkänts och registrerats i enlighet 
med denna förordning och över de 
anläggningar på dess territorium om vilka 
information har lämnats i enlighet med 
artikel 40.3.

Motivering

Regionala och lokala myndigheter bör delta i ett korrekt genomförande av förordningen.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Undantag från punkterna 1–4 får medges 
av kommissionen när det gäller avsändning 
av naturgödsel som transporteras mellan 

7. Undantag från punkterna 1–4 får medges 
av kommissionen när det gäller avsändning 
av naturgödsel eller material för bioenergi 
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två punkter på samma jordbruksföretag 
eller mellan jordbruksföretag som är 
belägna i gränsregioner i medlemsstater 
som har en gemensam gräns.

som transporteras mellan två punkter på 
samma jordbruksföretag eller mellan 
jordbruksföretag som är belägna i 
gränsregioner i medlemsstater som har en 
gemensam gräns.

Motivering

Undantag bör vara möjliga inte bara för transport av naturgödsel, utan även för transport av 
material som används för förnybar energi.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Slutprodukter får släppas ut på 
marknaden utan begränsningar.

Motivering

Förslaget föreskriver en s.k. slutpunkt för tillämpningen för framställda produkter avsedda 
för vidare bearbetning, behandling eller omvandling i specialiserade anläggningar (t.ex. 
kosmetika och läkemedel). Det vore emellertid bara logiskt att föreskriva en sådan slutpunkt 
för tillämpning för slutprodukter som inte kommer att behandlas, omvandlas eller bearbetas 
mer, utan som släpps ut på marknaden i förpackningar färdiga för försäljning, exempelvis 
foder för sällskapsdjur som producerats enligt förordningens säkerhetskrav.
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