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Ændringsforslag 83
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Animalske biprodukter fremkommer 
primært under slagtning af dyr til konsum 
og i forbindelse med bortskaffelse af døde 
dyr og 
sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. 
Uanset kilden udgør de en potentiel risiko 
for dyre- og folkesundheden og miljøet. 
Der er behov for, at denne risiko styres på 
passende vis, enten ved at de pågældende 
produkter bortskaffes ved en sikker 
fremgangsmåde, eller ved at de anvendes 
til diverse formål, forudsat at der gælder 
strenge betingelser, som minimerer de 
dermed forbundne risici.

(2) Animalske biprodukter fremkommer 
primært under slagtning af dyr til konsum, 
under fremstilling af levnedsmidler af 
animalsk oprindelse, såsom ost, og i 
forbindelse med bortskaffelse af døde dyr 
og sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. 
Uanset kilden udgør de en potentiel risiko 
for dyre- og folkesundheden og miljøet. 
Der er behov for, at denne risiko styres på 
passende vis, enten ved at de pågældende 
produkter bortskaffes ved en sikker 
fremgangsmåde, eller ved at de anvendes 
til diverse formål, forudsat at der gælder 
strenge betingelser, som minimerer de 
dermed forbundne risici.

Or. nl

Ændringsforslag 84
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1923/2006 af 18. 
december 2006 om ændring af forordning 
(EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse af, kontrol med og 
udryddelse af visse transmissible 
spongiforme encephalopatier gør det igen 
på visse betingelser juridisk muligt at 
bruge kød- og benmel i fodermiddel til 
ikkedrøvtyggere. Som udtrykkelig 
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betingelse for lempelse af det eksisterende 
forbud mod kød- og benmel anføres, at 
der skal være undersøgelser til rådighed, 
som er i stand til at skelne animalske 
proteiner fra forskellige dyrearter fra 
hinanden. Kommissionen iværksætter 
derfor alle nødvendige tiltag for så hurtigt 
som muligt at kunne stille validerede, 
artsspecifikke tests til rådighed, således at 
kød- og benmel, hvor der ikke foreligger 
kannibalisme, kan anvendes som 
værdifuld proteinkilde i dyrefoder til 
ikkedrøvtyggere.

Or. nl

Ændringsforslag 85
Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Brugen af køkken- og madaffald til 
foderbrug har tidligere flere gange ført til 
udbrud af smitsomme dyresygdomme. 
Såfremt køkken- og madaffald tillades til 
foderbrug, kan det endvidere ikke 
garanteres, at dyr af en bestemt art ikke 
fodres med materiale fra dyr af samme 
art.

Or. nl

Ændringsforslag 86
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at undgå risici forårsaget af (13) For at undgå risici forårsaget af 
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vildtlevende dyr bør også kroppe eller dele 
af kroppe af sådanne dyr, der mistænkes 
for at være inficeret med en overførbar 
sygdom, være omfattet af bestemmelserne i 
denne forordning. At de således bliver 
omfattet af bestemmelserne, bør ikke 
betyde, at der er krav om indsamling og 
bortskaffelse af kroppe af vildtlevende dyr, 
som er døde eller nedlagt i deres naturlige 
habitat. Hvis god jagtskik overholdes, kan 
tarme og andre dele af kroppe af 
vildtlevende vildt bortskaffes på sikker vis 
på stedet. Animalske biprodukter fra 
nedlagt vildt bør kun være omfattet af 
denne forordning i det omfang, 
fødevarehygiejnebestemmelserne gælder 
for omsætning af det pågældende vildt og 
indebærer aktiviteter, der gennemføres af 
vildthåndteringsvirksomheder.

vildtlevende dyr bør også kroppe eller dele 
af kroppe af sådanne dyr, der mistænkes 
for at være inficeret med en overførbar 
sygdom, være omfattet af bestemmelserne i 
denne forordning. At de således bliver 
omfattet af bestemmelserne, bør ikke 
betyde, at der er krav om indsamling og 
bortskaffelse af kroppe af vildtlevende dyr, 
som er døde eller nedlagt i deres naturlige 
habitat. Hvis jagtlovgivningen overholdes, 
kan tarme og andre dele af kroppe af 
vildtlevende vildt bortskaffes på sikker vis 
på stedet. Animalske biprodukter fra 
nedlagt vildt bør kun være omfattet af 
denne forordning i det omfang, 
fødevarehygiejnebestemmelserne gælder 
for omsætning af det pågældende vildt og 
indebærer aktiviteter, der gennemføres af 
vildthåndteringsvirksomheder.

Or. de

Begrundelse

Formuleringen "god jagtskik" er et ubestemt retligt begreb, som ikke findes i denne form i 
jagtlovgivningen, og som derfor kan føre til manglende retssikkerhed og forskelle. Da 
jagtuddannelsen afhænger af den pågældende medlemsstats jagtlovgivning, er det 
hensigtsmæssigt at anvende denne klare definition.

Ændringsforslag 87
John Bowis, Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Animalske biprodukter bør kun 
anvendes, hvis risiciene for folke- og 
dyresundheden minimeres under 
forarbejdningen og omsætningen af 
produkter, der er fremstillet på basis af 
animalske biprodukter. Hvis dette ikke er 
muligt, bør de animalske biprodukter 
bortskaffes på sikre betingelser. I 

(33) Animalske biprodukter bør kun 
anvendes, hvis risiciene for folke- og 
dyresundheden minimeres under 
forarbejdningen og ved omsætningen eller 
anvendelsen af produkter, der er fremstillet 
på basis af animalske biprodukter. De 
kompetente myndigheder skal godkende 
denne forarbejdning og omsætning. Når 
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sammenhæng med anden 
fællesskabslovgivning bør det gøres klart, 
hvilke anvendelsesmuligheder der er for 
animalske biprodukter af de forskellige 
kategorier.

de animalske biprodukter og afledte 
produkter anvendes på denne måde, bør 
de klassificeres som produkter og ikke 
som affald. Hvis de ikke kan godkendes 
til anvendelse således, bør de animalske 
biprodukter bortskaffes som affald på 
sikre betingelser. I sammenhæng med 
anden fællesskabslovgivning bør det gøres 
klart, hvilke anvendelsesmuligheder der er 
for animalske biprodukter af de forskellige 
kategorier. Kommissionen bør føre et 
register over godkendt anvendelse, der 
bør ajourføres i henhold til en 
udvalgsprocedure.

Or. en

Begrundelse

For at opnå den ønskede klare skelnen mellem animalske biprodukter og afledte produkter 
som produkter og affaldslovgivningen.

Ændringsforslag 88
John Bowis, Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Bortskaffelse af animalske 
biprodukter og afledte produkter bør ske i 
overensstemmelse med 
miljøbestemmelserne om deponering og 
affaldsforbrænding. For at sikre 
konsekvente bestemmelser bør 
forbrænding ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald. For medforbrænding 
af affald - hvad enten der er tale om 
nyttiggørelse eller bortskaffelse – gælder 
der samme betingelser vedrørende 
godkendelse og drift som for forbrænding 
af affald, navnlig hvad angår 

(34) Bortskaffelse af animalske 
biprodukter og afledte produkter som 
affald bør ske i overensstemmelse med 
miljøbestemmelserne om deponering og 
affaldsforbrænding. For at sikre 
konsekvente bestemmelser bør 
forbrænding ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald22. For 
medforbrænding af affald - hvad enten der 
er tale om nyttiggørelse eller bortskaffelse 
– gælder der samme betingelser vedrørende 
godkendelse og drift som for forbrænding 
af affald, navnlig hvad angår 
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grænseværdier for emission til luften, 
udledning af spildevand og restprodukter, 
kontrol og overvågning samt målekrav. 
Direkte medforbrænding, uden 
forudgående forarbejdning, bør derfor 
tillades for alle tre materialekategoriers 
vedkommende.

grænseværdier for emission til luften, 
udledning af spildevand og restprodukter, 
kontrol og overvågning samt målekrav.
Direkte medforbrænding, uden 
forudgående forarbejdning, bør derfor 
tillades for alle tre materialekategoriers 
vedkommende, hvis det er fastslået, at de 
skal bortskaffes som affald og ikke skal 
forarbejdes eller anvendes som produkter 
eller afledte produkter.

Or. en

Begrundelse

For at opnå den ønskede klare skelnen mellem animalske biprodukter og afledte produkter 
som produkter og affaldslovgivningen.

Ændringsforslag 89
Frieda Brepoels

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Bortskaffelse af animalske 
biprodukter og afledte produkter bør ske i 
overensstemmelse med 
miljøbestemmelserne om deponering og 
affaldsforbrænding. For at sikre 
konsekvente bestemmelser bør 
forbrænding ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald. For medforbrænding 
af affald - hvad enten der er tale om 
nyttiggørelse eller bortskaffelse – gælder 
der samme betingelser vedrørende 
godkendelse og drift som for forbrænding 
af affald, navnlig hvad angår 
grænseværdier for emission til luften, 
udledning af spildevand og restprodukter, 
kontrol og overvågning samt målekrav. 
Direkte medforbrænding, uden 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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forudgående forarbejdning, bør derfor 
tillades for alle tre materialekategoriers 
vedkommende.

Or. nl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 90
Frieda Brepoels

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Anvendelse af animalske biprodukter 
eller afledte produkter som brændsel ved 
forbrændingsprocessen bør tillades, og der 
er ikke tale om en affaldsbortskaffelses-
aktivitet. En sådan anvendelse bør dog ske 
på betingelser, der sikrer beskyttelse af 
folke- og dyresundheden og overholdelse 
af de relevante miljønormer.

(35) Anvendelse af animalske biprodukter 
eller afledte produkter som brændsel ved 
forbrændingsprocessen kan tillades, og der 
er tale om nyttiggørelse. En sådan 
anvendelse bør dog ske på betingelser, der 
sikrer beskyttelse af folke- og 
dyresundheden og overholdelse af de 
miljønormer, der er optaget i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald.

Or. nl

Begrundelse

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.
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Ændringsforslag 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I henhold til forordning (EF) nr. 
1774/2002 er det tilladt at fodre truede 
arter af ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat, med kategori 1-materiale. 
For at tilvejebringe et passende redskab til 
bevarelsen af sådanne arter, bør den 
pågældende fodringspraksis fortsat være 
tilladt i henhold til nærværende forordning 
under overholdelse af betingelser, der 
fastsættes for at hindre sygdomsspredning.

(45) I henhold til forordning (EF) nr. 
1774/2002 er det tilladt at fodre truede 
arter af ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat, med kategori 1-materiale.
For at tilvejebringe et passende redskab til 
bevarelsen af sådanne og andre truede 
eller beskyttede arter, bør den pågældende 
fodringspraksis fortsat være tilladt i 
henhold til nærværende forordning under 
overholdelse af betingelser, der fastsættes 
for at hindre sygdomsspredning.

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at undlade at fastlægge betingelser for lossepladser og reservere disse 
til ådselædende fugle. Andre fugle, der til tider spiser ådsler og er truede eller beskyttede, 
som f.eks. lammegribben eller kejserørnen, tilgodeses ligeledes.

Ændringsforslag 92
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Der kan foreskrives tryksterilisering 
og supplerende transportbetingelser med 
henblik på at sikre styring af eventuelle 
risici. For at sikre sporbarhed og 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, der 
kontrollerer materialestrømmen, bør 
Traces-systemet, der blev indført ved 

(51) Der kan foreskrives tryksterilisering 
og supplerende transportbetingelser med 
henblik på at sikre styring af eventuelle 
risici. For at sikre sporbarhed og for at 
undgå ulovlig ommærkning af kød og 
kødprodukter, der tidligere har resulteret i 
skandaler med råddent kød, bør 
samarbejdet mellem de kompetente 
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Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 
30. marts 2004 om anvendelse af Traces-
systemet og om ændring af beslutning 
92/486/EØF, anvendes til at give 
oplysninger om afsendelse af alt kategori 
1- og kategori 2-materiale og alle afledte 
produkter fra afsmeltningsaktiviteter samt 
forarbejdet animalsk protein i kategori 3.

myndigheder i medlemsstaterne, der 
kontrollerer materialestrømmen, øges.
Traces-systemet, der blev indført ved 
Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 
30. marts 2004 om anvendelse af Traces-
systemet og om ændring af beslutning 
92/486/EØF, bør derfor anvendes til at 
give oplysninger om afsendelse af alt 
kategori 1- og kategori 2-materiale og alle 
afledte produkter fra 
afsmeltningsaktiviteter samt forarbejdet 
animalsk protein i kategori 3.

Or. en

Ændringsforslag 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) som ikke mistænkes for at være inficeret 
med sygdomme, der kan overføres til 
mennesker eller dyr, bortset fra vanddyr, 
der landes til kommercielle formål

i) som ikke mistænkes for at være berørt af
sygdomme, der kan overføres til 
mennesker eller dyr, bortset fra vanddyr, 
der landes til kommercielle formål

Or. es

Begrundelse

Begrebet "berørt" foreslås under henvisning til parasitangreb.

Ændringsforslag 94
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) animalske biprodukter fra vildtlevende 
vildt og fra kød af vildtlevende vildt, jf. 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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artikel 1, stk. 3, litra e), i forordning (EF) 
nr. 853/2004

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 95
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) flydende mælk, colostrum og produkter 
heraf, der frembringes, opbevares, 
bortskaffes eller anvendes på 
oprindelsesbedriften

d) råmælk, colostrum og produkter heraf, 
der frembringes, opbevares, bortskaffes 
eller anvendes på oprindelsesbedriften

Or. de

Begrundelse

Begrebet "flydende mælk" er hverken defineret i forordningen om animalske biprodukter eller 
i forordningerne i hygiejnepakken. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at anvende begrebet 
"råmælk".

Det er ikke længere nødvendigt med en afgrænsning i forhold til tørmælk som i forordning 
(EF) nr. 1774/2002, da der nu i samme punkt tales om "produkter heraf", hvilket også ville 
omfatte tørmælkspulver og heraf fremstillet tørmælk.

Ændringsforslag 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) æggebiprodukter, der frembringes, 
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opbevares, bortskaffes eller anvendes på 
oprindelsesbedriften.

Or. es

Begrundelse

Den tilladte anvendelse af nogle produkter såsom mælk og biprodukterne deraf bør sidestilles 
med andre biprodukter med lignende risiko, som frembringes på oprindelsesbedriften, såsom 
æg og skaller.

Ændringsforslag 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) små mængder biprodukter i kategori 
3, som produceres på små bedrifter, hvis 
aktivitet er marginal, lokal og begrænset i 
overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. es

Begrundelse

Denne undtagelse bør finde anvendelse på små mængder biprodukter i kategori 3 fra små 
bedrifter i henhold til national lovgivning. Forordningens bestemmelser vedrørende 
opbevaring og indsamling er upassende i forhold til karakteren og mængden af biprodukter, 
der frembringes.

Ændringsforslag 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) køkken- og madaffald, undtagen hvis det f) køkken- og madaffald samt detail- og 
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engrosaffald, undtagen hvis det

Or. en

Begrundelse

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Ændringsforslag 99
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) oleokemiske produkter, som er 
fremstillet i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastlagt i 
gennemførelsesbestemmelserne, ved 
hydrolyse, forsæbning eller hydrering af 
animalske fedtstoffer.

Or. de

Begrundelse

Oleokemiske produkter af animalske fedtstoffer udgør efter hydrolyse, forsæbning eller 
hydrering ikke længere nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed. 
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Ændringsforslag 100
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) animalske biprodukter, som er 
beregnet til fodring af kødædende eller 
altædende arter, som holdes i menneskers 
varetægt og ikke er beregnet til 
menneskelig fortæring, for så vidt de 
fodres med animalske biprodukter, som 
svarer til det naturlige næringsspektrum 
eller er tilnærmet dette, for så vidt der 
ikke er tale om animalske biprodukter, 
hvor der må antages at være forhøjet 
risiko for TSE.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1774/2002 skal begrænses yderligere. Fodring 
af løver eller bjørne med f.eks. hele hjorte eller antiloper eller fodring af reptiler med mus 
svarer til disse dyrs naturlige ernæringsrepertoire og bør være mulig uden hindringer. 

Undtagelsesmulighederne i artikel 27, stk. 2, i det foreliggende udkast er ikke tilstrækkelige, 
da der her kun indføres undtagelser for at anvende døde dyr med specificeret risikomateriale 
eller dele af dyr som foder til dyr i zoologiske haver, men ikke til dyr i cirkus.

Ændringsforslag 101
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bg) foder til selskabsdyr til anvendelse på 
stedet, som i overensstemmelse med de 
nationale bestemmelser er udvundet af 
dyr, som er hjemmeslagtet på 
oprindelsesbedriften, og hvis kød 
udelukkende fortæres i landmandens 



AM\765117DA.doc 15/64 PE419.854v01-00

DA

husholdning;

Or. de

Begrundelse

I forslaget mangler undtagelsen fra anvendelsesområdet i henhold til artikel 1, stk. 2, litra d, i 
forordning (EF) nr. 1774/2002. Denne bør genoptages og udvides til at omfatte ikkeråt foder 
til selskabsdyr af hjemmeslagtet kød.

Ændringsforslag 102
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gc) foder til selskabsdyr, som fremstilles i 
registrerede fødevarevirksomheder af 
fødevareegnet materiale og under samme 
hygiejnebetingelser som fødevarer;

Or. de

Begrundelse

Foder til selskabsdyr, som fremstilles i registrerede fødevarevirksomheder af fødevareegnet 
materiale og under samme hygiejnebetingelser som fødevarer, bør undtages fra 
anvendelsesområdet. I disse virksomheder er der ikke brug for ekstra bestemmelser efter 
lovgivningen om biprodukter. Godkendte fødevarevirksomheder, som har en større afsætning 
og aktionsradius, bør dog være registreringspligtige som fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a, jf.
artikel 32.

Ændringsforslag 103
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra g d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gd) foder til selskabsdyr, der er fremstillet 
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udelukkende af slagtekroppe eller -dyr, 
der er egnet til konsum, og som stammer 
fra detailhandlere eller lokaler ved 
salgssteder, hvor opskæring, 
forarbejdning og opbevaring udelukkende 
finder sted med henblik på direkte salg til 
forbrugeren det pågældende sted; 

Or. de

Begrundelse

I forslaget mangler undtagelsen fra anvendelsesområdet i henhold til artikel 1, stk. 2, litra d, i 
forordning (EF) nr. 1774/2002. Denne bør genoptages og udvides til at omfatte ikkeråt foder 
til selskabsdyr.

Ændringsforslag 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal på deres 
territoriale område gennemføre 
bestemmelserne for aktiviteter, bedrifter 
og personale i henhold til artiklens stk. 2, 
litra db. Disse bestemmelser skal sikre 
overholdelsen af forordningens 
målsætninger.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelserne for håndtering af biprodukter fra små bedrifter (slagterier, fiskehandlere) 
bør gennemføres på medlemsstatsplan.
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Ændringsforslag 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning tilsidesætter ikke EF-
veterinærbestemmelser, der har til formål 
at bekæmpe og udrydde dyresygdomme.

4. Denne forordning tilsidesætter ikke de 
relevante EF-bestemmelser inden for 
folke- og dyresundhed, herunder de mest 
restriktive bestemmelser om forebyggelse 
af, kontrol med og udryddelse af bestemte 
transmissible spongiforme 
encephalopatier.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer begrebet "EF-veterinærbestemmelser".

Ændringsforslag 106
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) "Centrifuge- eller separatorslam": 
materiale, som opstår ved 
rensning/separering af råmælk i
skummetmælk og fløde som biprodukt. 

Or. de

Begrundelse

Med indførelsen af ovennævnte nr. (26) defineres det efterfølgende ekstra litra n i artikel 13, 
så der ikke er mulighed for misforståelser.
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Ændringsforslag 107
John Bowis, Neil Parish

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 25 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) "Forbrænding som brændstof": 
kontrolleret og hurtig eksotermisk 
oksidation af animalske biprodukter eller 
afledte produkter med henblik på at 
generere brugbar energi i en godkendt 
forbrændingsproces.

Or. en

Begrundelse

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”, clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) 
Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Ændringsforslag 108
Frieda Brepoels

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) "anvende som brændstof":
anvendelsen af animalske biprodukter og 
afledte produkter på produktionsstedet til 
produktion af energi via en 
afbrændingsproces og i overensstemmelse 
med miljøstandarderne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/76/EF af 4. december 2000 om 
afbrænding af affald;
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Or. nl

Begrundelse

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

Ændringsforslag 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal have etableret en 
passende infrastruktur på deres område, 
som sikrer, at animalske biprodukter:

1. Medlemsstaterne skal sikre eksistensen 
af en passende infrastruktur på deres 
område, som sikrer, at animalske 
biprodukter:

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre overholdelsen af de gældende bestemmelser, men er ikke 
forpligtet til at tildele bedrifterne de nødvendige midler i henhold til det grundlæggende 
princip om, at "forureneren betaler".
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Ændringsforslag 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have et system til indsamling og 
bortskaffelse af animalske biprodukter, 
som fungerer effektivt, og som løbende 
overvåges af den kompetente myndighed

a) sikre eksistensen og driften af et system 
til indsamling og bortskaffelse af 
animalske biprodukter;

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre overholdelsen af de gældende bestemmelser, men er under ingen 
omstændigheder forpligtet til at tildele bedrifterne de nødvendige midler til denne 
overholdelse.

Ændringsforslag 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) håndtering eller fremstilling af foder til 
selskabsdyr, jf. artikel 45, stk. 3.

udgår

Or. es

Begrundelse

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.
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Ændringsforslag 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) håndtering eller fremstilling af andre 
biprodukter end dem, der er anført i 
artikel 2, stk. 3, dog ikke håndtering eller 
fremstilling af foder til selskabsdyr og 
opbevaring af animalske produkter, som 
skal anvendes som råvarer i forbindelse 
med fremstilling af foder.

Or. es

Begrundelse

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Ændringsforslag 113
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagelser fra kravet om godkendelse Undtagelser fra kravet om godkendelse og 
registreringspligten

Or. de
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Begrundelse

Visse virksomheder, som ikke er registreringspligtige i henhold til forordningen om animalske 
biprodukter, skal registreres af den ansvarlige myndighed i henhold til artikel 32, før de 
indleder deres virksomhed. Af betragtning 23 følger det, at denne registrering bør foretages 
respektive er nødvendig. Derfor bør man i formuleringen af registreringsforpligtelsen undgå 
enhver henvisning til en ansøgning og optage en anmeldelsespligt. Ellers ville også artikel 31 
(navnlig stk. 2) miste sin mening. 

Ændringsforslag 114
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse eller registrering af anlæg og
virksomheder, der er godkendt eller 
registreret i henhold til:

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse af virksomheder, der er 
godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 
853/2004 

i) forordning (EF) nr. 853/2004 eller
ii) forordning (EF) nr. 183/2005

Or. de

Begrundelse

Nævnelsen af "anlæg" i denne bestemmelse er ikke systemkonsekvent (i forordning (EF) nr. 
853/2004 og nr. 183/2005 godkendes kun virksomheder, ikke anlæg). Fritagelse fra 
godkendelse for forarbejdning, opbevaring og anden håndtering af animalske biprodukter i 
virksomheder, som er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 eller nr. 
183/2005 eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 183/2005, afvises, fordi der ikke 
sker en omfattende kontrol af disse virksomheder, før de indleder deres aktiviteter, og dette 
fører til huller i kontrollen.
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Ændringsforslag 115
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse eller registrering af anlæg og
virksomheder, der er godkendt eller 
registreret i henhold til:

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse af virksomheder, der er 
godkendt i henhold til:

i) forordning (EF) nr. 853/2004 eller i) forordning (EF) nr. 853/2004 eller
ii) forordning (EF) nr. 183/2005 ii) forordning (EF) nr. 183/2005

Or. de

Begrundelse

Die Nennung von "Anlagen" in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In VO (EG) Nr. 
853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen zugelassen (vgl. Artikel 7 
Abs. 1 Buchst. a Nr. ii der VO über tierische Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher 
einheitlich verwendet werden. Eine Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und 
sonstige Handhabung tierischer Nebenprodukte in gemäß der VO (EG) Nr. 853/2004 oder 
VO (EG) Nr. 183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor 
Aufnahme der Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt.

Ændringsforslag 116
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) biogas- og komposteringsanlæg, hvor 
animalske biprodukter og afledte 
produkter omdannes i overensstemmelse 
med standardparametre, der er fastsat i 
henhold til artikel 9, litra c)

udgår

Or. de
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Begrundelse

En generel fritagelse fra godkendelse for biogas- og komposteringsanlæg, som forarbejder 
animalske biprodukter eller afledte produkter i henhold til standardparametrene i artikel 9, 
litra c, afvises. Hvis der forarbejdes materialer, som er tvivlsomme ud fra et 
dyresundhedsmæssigt synspunkt, f.eks. tidligere fødevarer eller køkken- og madaffald, anses 
en godkendelsespligt for nødvendig for at udelukke mulige risikokilder, allerede før anlægget 
tages i brug. 

Ændringsforslag 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) biogas- og komposteringsanlæg, hvor 
animalske biprodukter og afledte 
produkter omdannes i overensstemmelse 
med standardparametre, der er fastsat i 
henhold til artikel 9, litra c)

udgår

Or. es

Begrundelse

Selv om disse anlæg udelukkes fra godkendelse, er de offentlige myndigheder stadig forpligtet 
til at kontrollere, at de overholder de gældende bestemmelser. Den påståede udelukkelse af 
disse anlæg i forbindelse med godkendelsesproceduren mindsker ikke de administrative 
byrder for Kommissionen.

Ændringsforslag 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) anlæg og virksomheder, der er omfattet 
af kapitel VI, afdeling 2, bortset fra 
anlæg, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, 
litra f).

udgår
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Or. es

Begrundelse

Ændringen sker med henblik på at sikre sammenhængen med det fremlagte ændringsforslag, 
der indeholder et nyt litra fa) til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 119
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anlæg og virksomheder, der i henhold 
til stk. 1, litra a), b) og c), er fritaget fra 
godkendelseskravet, registreres af den 
kompetente myndighed efter ansøgning 
fra driftslederen.

2. Erhvervsdrivende, hvis anlæg eller 
virksomheder ikke kræver godkendelse i 
henhold til stk. 1, litra a, b og c, skal før 
aktiviteterne indledes anmelde disse til 
den ansvarlige myndighed i den af denne 
forlangte form med henblik på 
registrering.

Ansøgningen skal indeholde følgende 
oplysninger:

Den erhvervsdrivende skal til dette formål 
mindst give følgende oplysninger:

a) kategorien af de anvendte animalske 
biprodukter

a) kategorien af de anvendte animalske 
biprodukter

b) karakteren af de aktiviteter, der 
gennemføres ved anvendelse af animalske 
biprodukter eller afledte produkter som 
udgangsmateriale, og som ansøgningen 
vedrører

b) karakteren af de aktiviteter, der 
gennemføres ved anvendelse af animalske 
biprodukter eller afledte produkter som 
udgangsmateriale, og som ansøgningen 
vedrører

Or. de

Begrundelse

Visse virksomheder, som ikke er registreringspligtige i henhold til forordningen om animalske 
biprodukter, skal registreres af den ansvarlige myndighed i henhold til artikel 32, før de 
indleder deres virksomhed. Af betragtning 23 følger det, at denne registrering bør foretages 
respektive er nødvendig. Derfor bør man i formuleringen af registreringsforpligtelsen undgå 
enhver henvisning til en ansøgning og optage en anmeldelsespligt. Ellers ville også artikel 31 
(navnlig stk. 2) miste sin mening. 
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Ændringsforslag 120
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Virksomheder, som er godkendt eller 
registreret i henhold til andre EF-
bestemmelser, og som afhenter, 
indsamler, opbevarer, transporterer, 
behandler eller forarbejder animalske 
biprodukter, skal også opfylde 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Et anlæg eller en virksomhed, som er godkendt eller registreret i henhold til forordning (EF) 
nr. 853/2004 eller forordning (EF) nr. 183/2005, kræver ikke yderligere godkendelse til 
aktiviteter i henhold til forordningen om animalske biprodukter. I betragtning 24 anføres det 
som begrundelse, at godkendelserne i henhold til disse forordninger tager højde for 
målsætningerne i forordningen om animalske biprodukter. Det bør derfor reguleres, at i 
sådanne tilfælde gælder også bestemmelserne om godkendelsesbetingelserne i henhold til 
lovgivningen om biprodukter.

Ændringsforslag 121
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelse af anlæg Godkendelse af virksomheder og anlæg

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse (godkendelse af anlæg efter inspektion, betinget godkendelse) bør også 
omfatte virksomheder. Ordlyden bør tilpasses til den tilsvarende bestemmelse i artikel 31, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 882/2004. Desuden bør det præciseres, at der kan knyttes pålæg til 
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såvel den betingede som den endelige godkendelse.

Ændringsforslag 122
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed godkender 
et anlæg, forudsat at driftslederen sammen 
med sin ansøgning fremlægger 
dokumentation for, at:

1. Den kompetente myndighed godkender 
en virksomhed eller et anlæg, forudsat at 
driftslederen sammen med sin ansøgning 
fremlægger dokumentation for, at:

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse (godkendelse af anlæg efter inspektion, betinget godkendelse) bør også 
omfatte virksomheder. Ordlyden bør tilpasses til den tilsvarende bestemmelse i artikel 31, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 882/2004. Desuden bør det præciseres, at der kan knyttes pålæg til 
såvel den betingede som den endelige godkendelse.

Ændringsforslag 123
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) hvis animalske biprodukter i henhold 
til artikel 2, stk. 1, litra a, opbevares eller 
forarbejdes, forarbejdningen af disse 
produkter er permanent adskilt fra 
forarbejdningen af produkter til konsum 
med organisatoriske og bygningsmæssige 
foranstaltninger, og der sker en 
mærkning som henholdsvis fødevarer og 
animalske biprodukter; slutprodukter skal 
opbevares i et separat lokale eller i en 
separat indretning, som er mærket 
tilsvarende. Den erhvervsdrivende skal 
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sikre, at slutprodukterne ikke kan komme 
ind i den menneskelige fødekæde.

Or. de

Begrundelse

Hvis animalske biprodukter i henhold til artikel, 2, stk. 1, litra a, og fødevarer forarbejdes på 
samme virksomhedsadresse, bør biproduktvirksomheden have en særskilt godkendelse og 
særskilte forarbejdningslinjer. En lokalemæssig adskillelse er ikke nødvendig, hvis 
forarbejdningen foregår i fuldstændig lukkede anordninger eller udstyr, som udelukkende 
anvendes til forarbejdning af biprodukter.

Ændringsforslag 124
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anlægget godkendes først, når den 
kompetente myndighed har aflagt et besøg 
på stedet.

2. Hvis en erhvervsdrivende ansøger om 
godkendelse i henhold til denne 
forordning, gennemfører den kompetente 
myndighed en besigtigelse på stedet. 

Den kompetente myndighed kan give 
betinget godkendelse, hvis det konstateres, 
at anlægget opfylder alle krav omhandlet i 
stk. 1, litra a) og b).

Den giver kun virksomheden godkendelse 
til de pågældende aktiviteter, når den 
erhvervsdrivende har dokumenteret, at 
han opfylder kravene i denne forordning 
og besidder den nødvendige pålidelighed. 

Den giver kun fuld godkendelse, hvis det 
ved fornyet offentlig kontrol af anlægget 
senest tre måneder efter den betingede 
godkendelse konstateres, at anlægget 
opfylder alle de andre gældende krav.

Den kompetente myndighed kan give en 
betinget godkendelse, hvis det konstateres, 
at virksomheden eller anlægget opfylder 
alle krav til infrastruktur og udstyr. Den 
fulde godkendelse gives kun, hvis en 
fornyet officiel kontrol af virksomheden 
eller anlægget, som foretages senest tre 
måneder efter tildelingen af den betingede 
godkendelse, viser, at virksomheden eller 
anlægget opfylder de øvrige relevante 
krav i denne forordning. Hvis der er 
opnået tydelige fremskridt, men 
virksomheden eller anlægget ikke 
opfylder alle relevante krav, kan den 
kompetente myndighed forlænge den 
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betingede godkendelse.. Den betingede 
godkendelse må dog højst være gyldig i 
seks måneder i alt. 

Hvis der er gjort klare fremskridt, men 
anlægget stadig ikke opfylder alle 
gældende krav, kan den kompetente 
myndighed forlænge den betingede 
godkendelse. En betinget godkendelse kan 
dog ikke være gyldig i mere end seks 
måneder i alt.

Den kompetente myndighed kontrollerer i 
forbindelse med de officielle kontroller 
godkendelsen af virksomheder og anlæg. 
Hvis den konstaterer alvorlige mangler, 
eller hvis den gentagne gange må standse 
produktionen i en virksomhed eller et 
anlæg, og hvis den erhvervsdrivende ikke 
er i stand til at give rimelige garantier for 
den fremtidige produktion, tager den 
kompetente myndighed skridt til at fratage 
virksomheden eller anlægget 
godkendelsen. Den kompetente 
myndighed kan dog suspendere en 
virksomheds eller et anlægs godkendelse, 
hvis den erhvervsdrivende kan give 
garanti for, at han vil afhjælpe manglerne 
inden for en rimelig frist. 

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse (godkendelse af anlæg efter inspektion, betinget godkendelse) bør også
omfatte virksomheder. Ordlyden bør tilpasses til den tilsvarende bestemmelse i artikel 31, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 882/2004. Desuden bør det præciseres, at der kan knyttes pålæg til 
såvel den betingede som den endelige godkendelse.

Ændringsforslag 125
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 48, stk. 4.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Denne bestemmelse (godkendelse af anlæg efter inspektion, betinget godkendelse) bør også 
omfatte virksomheder. Ordlyden bør tilpasses til den tilsvarende bestemmelse i artikel 31, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 882/2004. Desuden bør det præciseres, at der kan knyttes pålæg til 
såvel den betingede som den endelige godkendelse.

Ændringsforslag 126
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) animalske produkter, der er blevet 
erklæret uegnet til konsum på grund af 
mulig forekomst af restkoncentrationer af 
fysiske stoffer i de pågældende produkter

d) animalske produkter, der er blevet 
erklæret uegnet til konsum på grund af 
mulig forekomst af fremmedlegemer i de 
pågældende produkter

Or. de

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) dyr og dele af dyr, der ikke er omhandlet 
i artikel 11 eller 13, og som er døde på 
anden måde end ved slagtning til konsum, 
eller, når det drejer sig om vildt, som er 
døde på anden måde end ved nedlæggelse 
med henblik på konsum, herunder dyr, der 
er aflivet i sygdomsbekæmpelsesøjemed, 
samt fostre og embryoner af drøvtyggere 
og svin samt kyllinger, der er døde i 
ægget.

f) dyr og dele af dyr, der ikke er omhandlet 
i artikel 11 eller 13, og som er døde på 
anden måde end ved slagtning til konsum, 
eller, når det drejer sig om vildt, som er 
døde på anden måde end ved nedlæggelse 
med henblik på konsum, herunder dyr, der 
er aflivet i sygdomsbekæmpelsesøjemed;
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Or. es

Begrundelse

Den sidste sætning burde placeres i et særskilt litra.

Ændringsforslag 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fostre og embryoner af drøvtyggere og 
svin samt kyllinger, der er døde i ægget

Or. es

Begrundelse

Ændringen sker i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 12, litra fa, hvis sidste 
afsnit bør placeres i et særskilt litra.

Ændringsforslag 129
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) følgende dele hidrørende enten fra dyr, 
der er blevet slagtet på et slagteri, og som 
er fundet egnet til slagtning til konsum 
efter en undersøgelse før slagtning, eller fra 
vildt, der er nedlagt med henblik på 
konsum, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen:

b) følgende dele hidrørende enten fra dyr, 
der er blevet slagtet på et slagteri, og som 
er fundet egnet til slagtning til konsum 
efter en undersøgelse før slagtning, fra 
fjerkræ og haredyr, som er slagtet på 
bedriften i henhold til artikel 1, stk. 3, 
litra d, i forordning (EF) nr. 853/2004, 
eller fra vildt, der er nedlagt med henblik 
på konsum, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen:



PE419.854v01-00 32/64 AM\765117DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Også sådanne dyr er egnede til slagtning og konsum, og de tilsvarende animalske biprodukter 
skal derfor kategoriseres som materiale i kategori 3.

Ændringsforslag 130
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) animalske biprodukter fra fremstilling af 
produkter bestemt til konsum, herunder 
affedtede knogler og grever

d) animalske biprodukter fra fremstilling af 
produkter bestemt til konsum, herunder 
animalske biprodukter fra detail- og 
engroshandel, herunder affedtede knogler 
og grever

Or. de

Begrundelse

Affald fra detail- og engroshandel indebærer en risiko ligesom køkken- og madaffald, og det 
bør derfor også eksplicit defineres som materiale i kategori 3. 

Ændringsforslag 131
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) animalske produkter, bortset fra køkken-
og madaffald, som efter at have været bragt 
i omsætning med henblik på konsum eller 
foderbrug ikke længere er bestemt til 
konsum eller foderbrug af kommercielle 
grunde eller på grund af 
fremstillingsvanskeligheder, mangler ved 

e) animalske produkter, bortset fra køkken-
og madaffald, og fodermidler, der er 
fremstillet af materiale i kategori 3, som 
efter at have været bragt i omsætning med 
henblik på konsum eller foderbrug ikke 
længere er bestemt til konsum eller 
foderbrug af kommercielle grunde eller på 
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emballagen eller andre fejl, der ikke 
indebærer nogen risiko for folke- eller 
dyresundheden

grund af fremstillingsvanskeligheder, 
mangler ved emballagen eller andre fejl, 
der ikke indebærer nogen risiko for folke-
eller dyresundheden

Or. de

Begrundelse

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Ændringsforslag 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) animalske produkter, bortset fra køkken-
og madaffald, som efter at have været bragt 
i omsætning med henblik på konsum eller 
foderbrug ikke længere er bestemt til 
konsum eller foderbrug af kommercielle 
grunde eller på grund af 
fremstillingsvanskeligheder, mangler ved 
emballagen eller andre fejl, der ikke 
indebærer nogen risiko for folke- eller 
dyresundheden

e) animalske produkter, bortset fra køkken-
og madaffald og affald fra detail- eller 
engrossalg, som efter at have været bragt i 
omsætning med henblik på konsum eller 
foderbrug ikke længere er bestemt til 
konsum eller foderbrug af kommercielle 
grunde eller på grund af 
fremstillingsvanskeligheder, mangler ved 
emballagen eller andre fejl, der ikke 
indebærer nogen risiko for folke- eller 
dyresundheden

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 133
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hvirvelløse landdyr, bortset fra arter, der 
er patogene for mennesker eller dyr

j) hvirvelløse vand- og landdyr, bortset fra 
arter, der er patogene for mennesker eller 
dyr

Or. de

Begrundelse

Vandfaunaen og dens biprodukter omfatter også andre vanddyr end de nævnte, navnlig 
hvirvelløse dyr på forskellige livsstadier, såsom insektlarver og orme, som f.eks. anvendes til 
fremstilling af foder til selskabsdyr.

Ændringsforslag 134
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) hvirvelløse landdyr, bortset fra arter, 
der er patogene for mennesker eller dyr

udgår

Or. en

Begrundelse

Kategori 3-materiale bør i princippet være egnet til foderbrug og bør derfor ikke omfatte 
materiale af tvivlsom oprindelse.
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Ændringsforslag 135
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) døde dyr og dele heraf tilhørende de 
zoologiske ordener Rodentia og 
Lagomorpha, bortset fra kategori 1-
materiale eller kategori 2-materiale som 
omhandlet i artikel 12, litra a)-g)

udgår

Or. en

Begrundelse

Kategori 3-materiale bør i princippet være egnet til foderbrug og bør derfor ikke omfatte 
materiale af tvivlsom oprindelse.

Ændringsforslag 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) køkken- og madaffald, bortset fra det, 
der er omhandlet i artikel 11, litra e).

m) køkken- og madaffald samt detail- og 
engrosaffald, bortset fra det, der er 
omhandlet i artikel 11, litra e)

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 137
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra m a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ma) centrifuge- eller separatorslam fra 
mælkeforarbejdning, som har 
gennemgået en termisk behandling i 
henhold til bilag VIII, kapitel I, punkt H 
(metode 8)

Or. de

Begrundelse

I henhold til Kommissionens betragtninger - punkt 36 - skal materiale, som har gennemgået 
en afgiftningsproces i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. 
maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer også kunne anvendes til fodringsformål. Når 
centrifuge- eller separatorslam fra mælkeforarbejdning har gennemgået den senere i dette 
dokument beskrevne proces i henhold til bilag VIII, kapitel I, punkt H (metode 8), må det 
anses for afgiftet i henhold til betragtning 36. 

Ændringsforslag 138
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Ændring af kategori

Kommissionen kan ændre artikel 11, 12 
og 13 for at tage hensyn til videnskabelige 
fremskridt med hensyn til 
risikovurderingen, forudsat at 
fremskridtet kan bestemmes på grundlag 
af en risikovurdering, der gennemføres af 
den relevante videnskabelige instans. 
Imidlertid kan ingen animalske 
biprodukter, der er anført i de pågældende 
artikler, udgå af listerne, og der kan kun 
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foretages ændringer af produkternes 
klassificering eller indsættes ekstra 
animalske biprodukter i listerne.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
48, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens mulighed for i henhold til den i artikel 48, stk. 4, nævnte procedure at ændre 
den aktuelle kategorisering af de animalske biprodukter efter udvalgsproceduren, uden at 
Parlamentet og Rådet har mulighed for at påvirke indholdet i detaljer, afvises, da der i disse 
tilfælde er tale om så grundlægende ting (i sidste ende en udvidelse af forordningens 
anvendelsesområde), at dette netop på grund af relevansen for grundlæggende rettigheder 
kun kan ske i en procedure, hvor Rådet er tilstrækkeligt involveret. 

Ændringsforslag 139
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftslederen sikrer, at animalske 
biprodukter og afledte produkter under 
transporten ledsages af et 
handelsdokument og - hvis det kræves i 
henhold til denne forordning eller i 
henhold til bestemmelser vedtaget i 
henhold til stk. 5 - af et sundhedscertifikat.

2. Den, som transporterer animalske 
biprodukter eller afledte produkter, skal 
sikre, at animalske biprodukter og afledte 
produkter ledsages af et handelsdokument 
og - hvis det kræves i henhold til denne 
forordning eller i henhold til bestemmelser 
vedtaget i henhold til stk. 5 - af et 
sundhedscertifikat.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, hvem der har ansvaret for, at handelspapirerne medbringes, så 
bestemmelsen kan håndhæves og overtrædelser sanktioneres. Ansvaret for dette bør ligge hos 
fragtføreren.
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Ændringsforslag 140
Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dog kan medlemsstaterne for så vidt 
angår transport af animalske biprodukter 
og afledte produkter på deres eget 
territorium godkende et alternativt system 
i stedet for et handelsdokument. Et sådant 
system skal være godkendt af den 
kompetente myndighed og skal sikre fuld 
sporbarhed for alle animalske 
biprodukter.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk anvendelse af et handelsdokument medfører store forvaltningsmæssige udgifter 
for operatørerne, som under visse omstændigheder ville kunne mindskes ved at bruge 
alternative måder til at sikre den nødvendige sporbarhed for biprodukterne. I sådanne 
tilfælde bør medlemsstaterne have mulighed for at gennemføre alternative foranstaltninger.
Sådanne foranstaltninger bør kun omfatte transport inden for den pågældende medlemsstat.
Et sådant system skal være godkendt af den kompetente myndighed og skal sikre fuld 
sporbarhed for alle animalske biprodukter.

Ændringsforslag 141
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Handelspapiret i henhold til første 
afsnit kan også være udstedt elektronisk. I 
så fald skal producenten, fragtføreren og 
modtageren af de animalske biprodukter 
eller afledte produkter kunne 
dokumentere de nødvendige oplysninger 
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elektronisk fuldstændigt hos sig. Disse 
oplysninger skal til enhver tid være til 
rådighed for de kompetente myndigheder 
efter disses anmodning.

Or. de

Begrundelse

Der mangler - ligesom i den aktuelle forordning (EF) nr. 1774/2002 - bestemmelser om et 
elektronisk handelspapir. For at lette erhvervstrafikken bør disse bestemmelser indarbejdes.

Ændringsforslag 142
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, der afsender, transporterer eller 
modtager animalske biprodukter eller 
afledte produkter, fører fortegnelser over 
sendingerne og dertil hørende 
handelsdokumenter eller 
sundhedscertifikater.

1. Enhver, der afsender, transporterer eller 
modtager animalske biprodukter eller 
afledte produkter, fører fortegnelser over 
sendingerne. Hvis indholdet i 
fortegnelserne er indeholdt i 
handelspapirerne eller 
sundhedsattesterne, kan yderligere 
fortegnelser undværes.

Or. de

Begrundelse

Fortegnelser over handelspapirer bør ikke være obligatoriske. Hvis indholdet af 
fortegnelserne er indeholdt i handelspapirerne, bør der bortses fra yderligere pligt til at føre 
fortegnelser. 
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Ændringsforslag 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formatet af de fortegnelser, der skal 
opbevares

minimumsindholdet af de fortegnelser, der 
skal opbevares;

Or. es

Begrundelse

Det er logisk, at minimumsindholdet fastsættes gennem udvalgsprocedure, men dette må 
under ingen omstændigheder være tilfældet for formatet, hvis regulering skal gennemføres af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftslederen skal sørge for, at materiale, 
som mistænkes for eller vides ikke at være 
i overensstemmelse med denne forordning, 
ikke fjernes fra anlægget, undtagen hvis det 
skal bortskaffes, før det er blevet 
genforarbejdet under den kompetente 
myndigheds tilsyn og der igen er udtaget 
officielle prøver i henhold til artikel 11 og 
12 i forordning (EF) nr. 882/2004.

2. Driftslederen skal sørge for, at materiale, 
som mistænkes for eller vides ikke at være 
i overensstemmelse med denne forordning, 
ikke fjernes fra anlægget, undtagen hvis det 
skal bortskaffes, før det er blevet 
genforarbejdet

Or. es

Begrundelse

Kun hvis det opdages, at et bestemt parti er blevet fjernet fra anlægget, skal den kompetente 
myndighed gribe ind for at kontrollere indsamlingen, genforarbejdningen eller bortskaffelsen 
af dette parti.
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Ændringsforslag 145
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) etablere en ordning, der sikrer 
sporbarheden af hver afsendt batch.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Ændringsforslag 146
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Sporbarhed

(1) Sporbarheden for animalske 
biprodukter skal sikres på alle 
produktions-, forarbejdnings- og 
afsætningstrin.
(2) De erhvervsdrivende skal kunne 
udpege enhver person, fra hvem de har 
modtaget et animalsk biprodukt. Til dette 
formål opretter de systemer og 
procedurer, ved hjælp af hvilke de kan 
meddele de kompetente myndigheder disse 
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oplysninger på opfordring.
(3) De erhvervsdrivende opretter systemer 
og procedurer til at udpege de øvrige 
virksomheder, som deres produkter er 
blevet leveret til. Disse oplysninger skal til 
enhver tid stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder efter disses 
anmodning.
(4) Animalske biprodukter, som 
markedsføres i Fællesskabet, eller hvorom 
det må antages, at de markedsføres i 
Fællesskabet, skal mærkes tilstrækkeligt 
med formålstjenlig dokumentation eller 
information i henhold til de pålæg, der 
findes i mere specifikke bestemmelser, så 
deres sporbarhed lettes.
(5) Bestemmelser om anvendelsen af 
kravene i denne artikel på bestemte 
sektorer kan udstedes efter den i artikel 
48, stk. 4, nævnte forskriftsprocedure med 
kontrol.

Or. de

Begrundelse

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Ændringsforslag 147
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til litra b) sikrer 
medlemsstaterne, at madaffald bevisligt 
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elimineres af godkendte virksomheder og 
steriliseres og bortskaffes på en uskadelig 
måde gennem egnede operationer.
Medlemsstaterne kan kun godkende 
anvendelse af madaffald i foder til svin 
under forudsætning af, at det nøje 
kontrolleres, at genanvendelse og 
sterilisering sker under sikre forhold, og 
at de øvrige bestemmelser i denne 
forordning overholdes.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet har gentagne gange fremhævet, at sikker genanvendelse, sterilisation og 
bortskaffelse af madaffald er påkrævet for at håndhæve det generelle foderforbud (se Europa-
Parlamentets udtalelse i lovgivningsproceduren vedrørende forordning nr. 1774/2002 og dets 
udtalelse under førstebehandlingen af affaldsrammedirektivet, vedtaget den 13. februar 
2007).

Ændringsforslag 148
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fodring af opdrættede dyr, bortset fra 
pelsdyr, med køkken- og madaffald eller 
fodermidler, der indeholder eller er afledt 
af køkken- eller madaffald

b) fodring af opdrættede dyr, bortset fra 
pelsdyr, med ikkesteriliseret eller 
steriliseret køkken- og madaffald eller 
fodermidler, der indeholder eller er afledt 
af sådant køkken- eller madaffald

Or. nl

Begrundelse

Anvendelsen af køkken- og madaffald i dyrefoder fører uigenkaldeligt til en fare for udbrud 
og spredning af smitsomme dyresygdomme. Noget der tidligere er sket flere gange. Endvidere 
bringer tilladelsen af køkken- og madaffald i foder princippet om ikkekannibalisme i fare, idet 
det ikke kan garanteres, at der ikke er nogen proteiner fra samme art i produkterne.
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Ændringsforslag 149
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fodring af opdrættede dyr, bortset fra 
pelsdyr, med køkken- og madaffald eller 
fodermidler, der indeholder eller er afledt 
af køkken- eller madaffald

b) fodring af opdrættede dyr, bortset fra 
pelsdyr, med usteriliseret køkken- og 
madaffald eller fodermidler, der indeholder 
eller er afledt af denne form for køkken-
eller madaffald

Or. en

Begrundelse

Parlamentet har gentagne gange fremhævet, at sikker genanvendelse, sterilisation og 
bortskaffelse af madaffald er påkrævet for at håndhæve det generelle foderforbud (se Europa-
Parlamentets udtalelse i lovgivningsproceduren vedrørende forordning nr. 1774/2002/EF og 
dets udtalelse under førstebehandlingen af affaldsrammedirektivet, vedtaget den 13. februar 
2007).

Ændringsforslag 150
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fodring af opdrættede dyr med 
foderplanter, både direkte ved afgræsning 
og ved fodring med høstede foderplanter, 
fra jordarealer, hvorpå organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler,
bortset fra gylle, er blevet anvendt

c) udbringning af gødningsmidler og 
jordforbedringsmidler, som er fremstillet 
med anvendelse af andre animalske 
biprodukter end gylle og mave-tarm-
indhold på græsningsarealer;

Or. de

Begrundelse

Det er i betragtning af risikoen ikke tilstrækkeligt kun at regulere fodring med opvækst fra 
arealer, som er gødet med animalske biprodukter (undtagen gylle). Der bør derfor nedlægges 
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forbud mod udbringning af organiske gødnings- og jordforbedringsmidler bortset fra gylle og 
mave-tarm-indhold på græsningsarealer. Der bør under ingen omstændigheder indføres 
venteperioder, da disse i sidste ende afhænger af vejret og ikke kan kontrolleres. Et 
fodringsforbud for grøntfoder, som stammer fra sådanne arealer, kan heller ikke kontrolleres 
i praksis. 

Ændringsforslag 151
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fodring af opdrættede fisk med 
forarbejdet animalsk protein afledt af 
kroppe eller dele af kroppe af opdrættede 
fisk af samme art.

udgår

Or. de

Begrundelse

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die 
fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Ændringsforslag 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Bortskaffelse af biprodukter

Materiale i kategori 1, 2 og 3:
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a) bortskaffes som affald i et autoriseret 
eller registreret forbrændingsanlæg:
i) direkte uden forudgående forarbejdning 
eller
ii) efter forarbejdning i et autoriseret 
anlæg, hvor der foretages 
tryksterilisering, hvis den kompetente 
myndighed kræver dette, og varig 
mærkning af det deraf resulterende 
materiale;
b) bortskaffes eller genindvindes, hvis der 
et tale om affald, i et autoriseret eller 
registreret medforbrændingsanlæg:
i) direkte uden forudgående forarbejdning 
eller
ii) efter forarbejdning i et autoriseret 
anlæg, hvor der foretages 
tryksterilisering, hvis den kompetente 
myndighed kræver dette, og varig 
mærkning af det deraf resulterende 
materiale;
c) bortskaffes i en autoriseret beholder 
efter forarbejdning i form af 
tryksterilisering i et autoriseret anlæg og 
varig mærkning af det deraf resulterende 
materiale;

Or. es

Begrundelse

For at undgå at gentage den endelige anvendelse af biprodukterne, som er identisk for alle 
kategorierne, tilføjes en ny artikel, hvori bortskaffelsesmulighederne for alle kategorierne af 
biprodukter beskrives én gang for alle.
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Ændringsforslag 153
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at sikre en ensartet anvendelse af 
forbuddene fastsat i stk. 1 samt
bestemmelser, der:

2. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at sikre en ensartet anvendelse af 
forbuddene fastsat i stk. 1 samt fastsætte 
grænseværdier for dyrefoder, under 
hvilke en tilfældig forurening med 
forarbejdet animalsk protein, som teknisk 
ikke kan undgås med rimelige midler, i 
henhold til stk. 1, litra a og b, betragtes 
som ubetydelig.

a) uanset stk. 1, litra a), tillader fodring af 
pelsdyr med forarbejdet animalsk protein 
afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr 
af samme art
b) uanset stk. 1, litra c), tillader fodring af 
opdrættede dyr med foderplanter fra 
jordarealer, hvorpå organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler 
er blevet anvendt, forudsat at 
afgræsningen eller høstningen finder sted 
efter et tidsrum, der sikrer passende 
styring af risici for folke- og 
dyresundheden
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 48, stk. 4.

Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 48, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Fodring af pelsdyr med forarbejdet animalsk protein i henhold til artikel 18, stk. 2, litra a, og 
engdrift på arealer, som er behandlet med organisk gødning, er grundlæggende bestemmelser 
i forordningen. De bør ikke reguleres i gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 18, 
stk. 2. Tekniske detaljer vedrørende overholdelse af forbuddene og grænseværdier for 
forurening af dyrefoder med animalsk protein bør derimod reguleres i 
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gennemførelsesforordninger. 

Ændringsforslag 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra e – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) efter eller uden forudgående 
forarbejdning, hvis der er tale om gylle, 
indhold fra fordøjelseskanalen, der er 
adskilt fra fordøjelseskanalen, mælk, 
mælkebaserede produkter og colostrum, 
som i henhold til den kompetente 
myndighed ikke frembyder risiko for at 
sprede nogen alvorlig overførbar sygdom

ii) efter eller uden forudgående 
forarbejdning, hvis der er tale om gylle, 
indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, 
mælkebaserede produkter og colostrum 
samt æg og ægprodukter, som i henhold til 
den kompetente myndighed ikke 
frembyder risiko for at sprede nogen 
alvorlig overførbar sygdom; 

Or. es

Begrundelse

Anvendelsen af indhold fra fordøjelseskanalen i biogas- og komposteringsanlæg bør ikke 
forpligte bedrifterne til på forhånd at gennemføre en dyr og unødvendig 
adskillelsesprocedure. En ren og adskilt fordøjelseskanal kan betragtes som tilhørende 
kategori 3. Den tilladte anvendelse af mælk kan ligeledes sidestilles med uforarbejdede 
produkter som æg og ægprodukter.

Ændringsforslag 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) det skal anvendes på jordarealer uden 
forarbejdning, hvis der er tale om gylle, 
indhold fra fordøjelseskanalen, der er 
adskilt fra fordøjelseskanalen, mælk, 
mælkebaserede produkter og colostrum, 
som i henhold til den kompetente 
myndighed ikke frembyder risiko for at 

f) det skal anvendes på jordarealer uden 
forarbejdning, hvis der er tale om gylle, 
indhold fra fordøjelseskanalen, der er 
adskilt fra fordøjelseskanalen, mælk, 
mælkebaserede produkter og colostrum og 
æg og ægprodukter, som i henhold til den 
kompetente myndighed ikke frembyder 
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sprede nogen alvorlig overførbar sygdom risiko for at sprede nogen alvorlig 
overførbar sygdom;

Or. es

Begrundelse

Den tilladte anvendelse af mælk kan sidestilles med uforarbejdede produkter som æg og 
ægprodukter.

Ændringsforslag 156
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) som fodermiddel til opdrættede dyr eller 
til fodring af andre opdrættede dyr end 
pelsdyr, og det skal bringes i omsætning i 
overensstemmelse med artikel 24, 
undtagen hvis der er tale om materiale 
omhandlet i artikel 13, litra l) og m)

i) som fodermiddel eller til fodring af andre 
opdrættede dyr end pelsdyr, og det skal 
bringes i omsætning i overensstemmelse 
med artikel 24, undtagen hvis der er tale 
om materiale omhandlet i artikel 13, litra l) 
og m)

Or. de

Begrundelse

Forslaget til forordning er uklart på dette punkt, idet det ikke fremgår, hvorfor der i nr. i) 
tales om "som fodermiddel til opdrættede dyr eller til fodring af andre opdrættede dyr end 
pelsdyr" (jf. også artikel 23, stk. 1, litra f, og artikel 41, stk. 1, litra a, nr. i), hvor der tales om 
"fodermiddel til fodring af opdrættede dyr"). Ordvalget bør være det samme, eller det bør 
forklares i betragtningerne, hvad årsagen til den afvigende formulering er.
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Ændringsforslag 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra e – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) til fodring af pelsdyr eller udgår

Or. es

Begrundelse

Ændringen har til formål at fjerne bestemmelserne for kategori 2-materiale såsom foder til 
selskabsdyr.

Ændringsforslag 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kategori 3-materiale, der på forhånd 
er godkendt af den kompetente 
myndighed, anvendes til fodring af 
selskabsdyr;

Or. es

Begrundelse

Ændringen har til formål at fjerne bestemmelserne for kategori 1 og 2-materiale såsom foder 
til selskabsdyr.
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Ændringsforslag 159
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bortskaffes på bedriften, hvis der er tale 
om kategori 3-materiale omhandlet i artikel 
13, litra f), og andre animalske biprodukter, 
der fjernes under et operativt indgreb på 
levende dyr, og hvis den kompetente 
myndighed har givet tilladelse hertil.

f) bortskaffes på bedriften, hvis der er tale 
om kategori 3-materiale omhandlet i artikel 
13, litra f), og andre animalske biprodukter, 
der fjernes under et operativt indgreb på 
levende dyr, og hvis det er tilladt ifølge 
national ret.

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke være hensigtsmæssigt, at dyrlægen efter hvert enkelt kirurgisk indgreb skal 
spørge den kompetente myndighed, hvad der skal ske med det opståede materiale.

Ændringsforslag 160
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) andre metoder til forarbejdning af 
animalske biprodukter end 
tryksterilisering, navnlig med hensyn til 
de tids-, temperatur- og trykparametre, 
der skal gælde for de pågældende 
forarbejdningsmetoder

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionens mulighed for i henhold til den i artikel 48, stk. 4, nævnte procedure at ændre 
forarbejdningsmetoderne for de animalske biprodukter efter udvalgsproceduren, uden at 
Parlamentet og Rådet har mulighed for at påvirke indholdet i detaljer, afvises, da der i disse 
tilfælde er tale om så grundlægende ting, at dette netop på grund af relevansen for 
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grundlæggende rettigheder kun kan ske i en procedure, hvor Rådet er tilstrækkeligt 
involveret.

Ændringsforslag 161
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) transport, forarbejdning, anvendelse 
eller bortskaffelse af køkken- og 
madaffald; disse skal, indtil de 
pågældende fællesskabsforskrifter 
udstedes, kunne transporteres, 
forarbejdes, anvendes eller bortskaffes 
efter de nationale forskrifter.

Or. de

Ændringsforslag 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset afdeling 1 og 2 kan den 
kompetente myndighed på betingelser, der 
sikrer styring af risici for folke- og 
dyresundheden, tillade indsamling og 
anvendelse af:

1. Uanset afdeling 1 og 2 kan den 
kompetente myndighed på betingelser, der 
sikrer styring af risici for folke- og 
dyresundheden, tillade indsamling og/eller
anvendelse af:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring giver medlemsstaterne mulighed for at bruge kategori 2- og kategori 3-
materiale til vildt (artikel 27, stk. 1) uden nødvendigvis at skulle indsamle det). Af de nedenfor 
anførte grunde (se ændringsforslag 4) er det særlig vigtigt at tillade denne type afvigelse i 
medlemsstater, hvor en effektiv bevarelse af truede eller beskyttede ådselsædende vilde 
pattedyr og fugle kræver, at disse arter kan finde spredte ådsler i det åbne land. Døde dyr fra 
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ekstensivt husdyrbrug er en vigtig kilde til sådanne ådsler.

Ændringsforslag 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Medlemsstaterne kan med notifikation til 
Kommissionen vedtage foranstaltninger 
til at gennemføre denne artikel med 
henblik på at udelukke indsamling af 
materiale fra kategori 1, 2 og 3 i visse 
områder i Natura 2000-nettet eller andre 
områder, hvor sådanne foranstaltninger 
af hensyn til bevarelsen af truede og 
beskyttede arter eller beskyttede 
ådselædende fugle er nødvendige for at 
opfylde direktiv 79/409/EØF og 
92/43/EØF. Sådanne undtagelser skal 
være tilladt under specificerede 
betingelser for at undgå risici for 
menneskers og dyrs sundhed.
Disse undtagelser berører ikke afgørelse 
2005/830/EF og undtagelserne i artikel 
27, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
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dogs and therefore rabies in humans.

Ændringsforslag 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og 
til truede eller beskyttede arter af 
ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat.

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og 
til truede og ådselædende fuglearter, der 
lever i deres naturlige habitat.

Or. en

Begrundelse

Dette vil give mulighed for at tage højde for alle arter af ådselsædende fugle, som er beskyttet 
af EU-lovgivningen eller national lovgivning, og andre arter (f.eks. pattedyr), som også er 
ådselsædende, og som i dag er truet, bl.a. den brune bjørn ursus arctos (som ikke er omfattet 
af nogen undtagelse i den gældende lovgivning).

Ændringsforslag 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og 
til truede eller beskyttede arter af 

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og 
til truede eller beskyttede arter, der lever i 
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ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat.

deres naturlige habitat.

Or. es

Begrundelse

Forordningen bør udvide muligheden for at anvende biprodukter til fodring af arter af 
ådselsædende fugle, således at den bliver mere fleksibel, end den er nu, da det er konstateret, 
at de pågældende undtagelser er utilstrækkelige til at undgå faldet i fuglebestandene. Der bør 
endvidere indføres en tilsvarende undtagelse for foder til andre beskyttede arter, hvor der 
konstateres fødevaremangel og et konstant fald i artsbestanden, og som på ingen måde indgår 
i fødekæden til hverken mennesker eller dyr.

Ændringsforslag 166
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og
til truede eller beskyttede arter af 
ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat.

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 
myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til truede eller beskyttede 
arter af ådselædende fugle, der lever i deres 
naturlige habitat.

Or. es

Begrundelse

Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1774/2002 skal begrænses yderligere. Fodring 
af løver eller bjørne med f.eks. hele hjorte eller antiloper eller fodring af reptiler med mus 
svarer til disse dyrs naturlige ernæringsrepertoire og bør være mulig uden hindringer.
Undtagelsesmulighederne i artikel 27, stk. 2, i det foreliggende udkast er ikke tilstrækkelige, 
da der her kun indføres undtagelser for at anvende døde dyr med specificeret risikomateriale 
eller dele af dyr som foder til dyr i zoologiske haver, men ikke til dyr i cirkus.
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Ændringsforslag 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b – i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvilke arter af ådselædende fugle i visse 
medlemsstater der kan fodres med det 
pågældende materiale

i) hvilke arter i visse medlemsstater der kan 
fodres med det pågældende materiale;

Or. es

Ændringsforslag 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b – ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at sikre, at andre arter hindres adgang 
til det materiale, der gives som foder.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at undlade at fastlægge betingelser for lossepladser og begrænse 
adgangen, således at der kun er adgang for én art, da andre arter, der til tider spiser ådsler, 
som f.eks. lammegribben eller kejserørnen, ligeledes tilgodeses.

Ændringsforslag 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b – ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at sikre, at andre arter hindres adgang 

ii) de specifikke betingelser for at 
forebygge risici for menneskers og dyrs 
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til det materiale, der gives som foder. sundhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver medlemsstaterne mulighed for at etablere fodringsstationer uden 
unødvendige restriktioner. De enkelte medlemsstater ville kunne etablere fodringsstationer 
med eller uden foranstaltninger, som sikrer adgang for andre arter. Denne fleksibilitet er 
vigtig f.eks. i det nordlige Spanien, hvor nogle fodringspladser for ådselsædende fugle kan 
bruges af den brune bjørn (ursus arctos).

Ændringsforslag 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b – ii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) de betingelser, der skal være opfyldt 
for at undgå folke- og 
dyresundhedsmæssige risici.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til stk. 3, litra b), ii, der udgår, er det nødvendigt, 
at medlemsstaterne garanterer, at der ikke er folke- eller dyresundhedsmæssige risici.

Ændringsforslag 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved nedgravning af døde selskabsdyr a) ved nedgravning af døde selskabsdyr og
hovdyr;

Or. en
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Ændringsforslag 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arealet af områder med status som 
fjerntliggende områder i en given 
medlemsstat, jf. stk. 1, litra b), må ikke 
overstige en vis procentdel af landets 
samlede areal.

2. Arealet af områder med status som 
fjerntliggende områder i en given 
medlemsstat, jf. stk. 1, litra b), må ikke 
overstige en vis procentdel baseret på 
geografiske forhold og omfanget af
kvægavl i området.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at tage arealet i betragtning i forbindelse med en udvidelse af 
definitionen af fjerntliggende områder. Kriteriet bør også omfatte andre aspekter som 
husdyrbelægningsgraden eller økarakteren.

Ændringsforslag 173
Satu Hassi, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) uden at dette berører artikel 15, stk. 1, 
kan de kompetente myndigheder tillade 
foranstaltninger til midlertidig opbevaring 
af dyr og dele af dyr, som opfylder 
definitionen i artikel 12, litra f, under 
forhold, som forhindrer, at der kan opstå 
risici for menneskers og dyrs sundhed, 
forud for bortskaffelse i henhold til artikel 
20 i denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Indførelsen af disse muligheder for opbevaring øger fleksibiliteten i forbindelse med 
indsamling af animalske biprodukter uden at udgøre en risiko for folke- og dyresundheden.
Denne fleksibilitet forbedrer bæredygtigheden og den miljømæssige profil, hvad angår 
indsamling af animalske biprodukter, eftersom indsamlingernes hyppighed mindskes, hvilket 
ligeledes gælder den indsamlede mængde.

Ændringsforslag 174
Satu Hassi, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betingelser, der har til formål at styre 
folke- og dyresundhedsmæssige risici i 
forbindelse med brænding og nedgravning 
på stedet

a) betingelser, der har til formål at styre 
folke- og dyresundhedsmæssige risici i 
forbindelse med brænding og nedgravning 
af materiale på stedet samt midlertidig 
opbevaring af dyr og dele af dyr, der skal 
bortskaffes;

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af disse muligheder for opbevaring øger fleksibiliteten i forbindelse med 
indsamling af animalske biprodukter uden at udgøre en risiko for folke- og dyresundheden.
Denne fleksibilitet forbedrer bæredygtigheden og den miljømæssige profil, hvad angår 
indsamling af animalske biprodukter, eftersom indsamlingernes hyppighed mindskes, hvilket 
ligeledes gælder den indsamlede mængde.

Ændringsforslag 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den maksimale procentdel af landets 
areal, jf. stk. 2

udgår
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Or. es

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at tage arealet i betragtning i forbindelse med en udvidelse af 
definitionen på fjerntliggende områder. Kriteriet bør også omfatte andre aspekter som 
husdyrbelægningsgraden eller økarakteren. Fastsættelsen af et lands maksimale procentdel, 
som kan betegnes et fjerntliggende område, bør foretages af medlemsstaterne og ikke af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Uanset nærværende bestemmelse 
skal metoderne, der ikke udgør en 
ændring af forarbejdningsmetoderne, 
men derimod en ændring af parametrene 
for autoriserede metoder, være underlagt 
en national autorisation som fastlagt af 
den pågældende medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Godkendelsesprocessen bør ikke finde anvendelse på de metoder, der udgør en ændring af 
parametrene for allerede autoriserede metoder.

Ændringsforslag 177
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hele den kæde, animalske biprodukter 
gennemløber fra det sted, hvor de opstår, 
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og til behandlingen, brugen eller 
bortskaffelsen af dem, skal være 
underkastet officielle 
kontrolforanstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 178
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det ved den kompetente 
myndigheds offentlige kontrol viser sig, at
et eller flere af kravene i denne forordning 
ikke er opfyldt, træffer myndigheden de 
nødvendige foranstaltninger.

1. Hvis et eller flere af kravene i denne 
forordning ikke er opfyldt, kan
myndigheden fastsætte de nødvendige 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Ændringsforslag 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en driftsleder agter at afsende 
kategori 1-materiale, kategori 2-materiale 
eller kød- og benmel eller animalsk fedt 

1. Når en driftsleder agter at modtage 
kategori 1-materiale, kategori 2-materiale 
eller kød- og benmel eller animalsk fedt 
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afledt af kategori 1-materiale til en anden 
medlemsstat, beslutter 
bestemmelsesmedlemsstatens kompetente 
myndighed efter ansøgning fra 
driftslederen:

afledt af kategori 1-materiale til en anden 
medlemsstat, meddeles dette til 
oprindelsesmedlemsstatens kompetente 
myndighed, som beslutter:

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede ordning giver anledning til sprogproblemer og problemer med identifikation 
af den kompetente myndighed, hvorfor det forekommer at være mere enkelt at lade 
modtageren være ansvarlig for denne procedure i forhold til sin kompetente myndighed.

Ændringsforslag 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den kompetente myndighed på 
bestemmelsesstedet er blevet underrettet 
om afsendelsen, skal den via Traces-
systemet underrette den kompetente 
myndighed på oprindelsesstedet om 
ankomsten af hver sending.

udgår

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede ordning giver anledning til problemer, da Traces-systemet ikke muliggør disse 
underretninger.
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Ændringsforslag 181
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Animalske biprodukter, som leveres til 
brug som tekniske produkter til udvikling, 
testning og fremstilling af farmaceutiske 
produkter og som laboratoriereagenter til 
andre diagnostiske formål eller 
forskningsformål, er undtaget fra stk. 2-4.

Or. en

Begrundelse

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Ændringsforslag 182
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de pågældende produkter: a) de pågældende produkter:

i) ikke er bestemt til anvendelse som 
fodermidler til fodring af opdrættede dyr 
eller til anvendelse på jordarealer, hvorfra 
foder til sådanne dyr kommer, eller

i) ikke er bestemt til anvendelse på 
jordarealer, hvorfra foder til opdrættede 
dyr kommer, 

ii) er bestemt til fodring af pelsdyr, og

Or. de
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Begrundelse

I henhold til overskriften reguleres her markedsføring af andre følgeprodukter uden for 
foderkæden. Derfor er disse begrænsninger ikke nødvendige.
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