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Ändringsförslag 83
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 84
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. nl

Ändringsförslag 85
Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. nl

Ändringsförslag 86
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förhindra risker som är 
förbundna med vilda djur bör slaktkroppar 
eller delar av slaktkroppar av sådana djur 
som misstänks vara infekterade av en 
överförbar sjukdom omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning. Detta 

(13) För att förhindra risker som är 
förbundna med vilda djur bör slaktkroppar 
eller delar av slaktkroppar av sådana djur 
som misstänks vara infekterade av en 
överförbar sjukdom omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning. Detta 
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bör dock inte medföra en skyldighet att 
samla in eller bortskaffa kroppar av vilda 
djur som dött eller som jagas i sin naturliga 
livsmiljö. Om god jaktsed iakttas får 
tarmar och andra kroppsdelar av vilt 
bortskaffas på ett säkert sätt på plats.
Animaliska biprodukter av jagat vilt bör 
omfattas av bestämmelserna i denna 
förordning endast om lagstiftningen om 
livsmedelshygien gäller utsläppande på 
marknaden av sådant vilt och berör 
verksamhet i vilthanteringsanläggningar.

bör dock inte medföra en skyldighet att 
samla in eller bortskaffa kroppar av vilda 
djur som dött eller som jagas i sin naturliga 
livsmiljö. Om jaktlagstiftningens 
bestämmelser iakttas får tarmar och andra 
kroppsdelar av vilt bortskaffas på ett säkert 
sätt på plats. Animaliska biprodukter av 
jagat vilt bör omfattas av bestämmelserna i 
denna förordning endast om lagstiftningen 
om livsmedelshygien gäller utsläppande på 
marknaden av sådant vilt och berör 
verksamhet i vilthanteringsanläggningar.

Or. de

Motivering

Formuleringen ”god jaktsed” är ett rättsligt oklart begrepp som inte förekommer inom
jaktlagstiftningen och som därför skulle kunna leda till rättsosäkerhet och tolkningstvister. 
Eftersom jaktutövningen sker enligt jaktlagstiftningens bestämmelser i respektive medlemsstat 
skulle det vara lämpligt att välja denna tydliga definition. 

Ändringsförslag 87
John Bowis, Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Animaliska biprodukter bör endast 
användas om riskerna för människors och 
djurs hälsa minimeras under processen och 
produkter som tillverkas av animaliska 
biprodukter släpps ut på marknaden. Om 
denna möjlighet inte finns bör de 
animaliska biprodukterna bortskaffas under 
säkra förhållanden. Tillgängliga 
möjligheter för användningen av 
animaliska biprodukter i olika kategorier 
bör klargöras i överensstämmelse med 
övrig gemenskapslagstiftning.

(33) Animaliska biprodukter bör endast 
användas om riskerna för människors 
och djurs hälsa minimeras under 
processen och när produkter som 
tillverkas av animaliska biprodukter 
släpps ut på marknaden eller används.
Processen eller utsläppandet på 
marknaden bör godkännas av de 
behöriga myndigheterna. När animaliska 
biprodukter och därav framställda 
produkter används på detta sätt bör de 
klassas som produkter och inte som 
avfall. Om denna godkända användning
inte är möjlig bör de animaliska 
biprodukterna bortskaffas som avfall 
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under säkra förhållanden. Tillgängliga 
möjligheter för användningen av 
animaliska biprodukter i olika kategorier 
bör klargöras i överensstämmelse med 
övrig gemenskapslagstiftning. Ett 
register över godkända 
användningsområden bör upprättas av 
kommissionen och uppdateras enligt 
kommittéförfarandet.

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa tydlighet mellan animaliska biprodukters och därav framställda produkters 
ställning som produkter och avfallslagstiftningen.

Ändringsförslag 88
John Bowis, Neil Parish

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa tydlighet mellan animaliska biprodukters och därav framställda produkters 
ställning som produkter och avfallslagstiftningen.

Ändringsförslag 89
Frieda Brepoels

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

Motivering

Den nederländska termen "nuttige toepassing" är korrektare och tydligare än termen 
"recuperatie". Den används också i avfallsdirektivet 2008/98/EG.
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Ändringsförslag 90
Frieda Brepoels

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(35) Användningen av animaliska 
biprodukter eller produkter som framställs 
av dessa som bränsle i 
förbränningsprocessen kan tillåtas, och det 
räknas som återvinning. Sådan verksamhet 
bör dock äga rum under omständigheter 
som garanterar skydd av människors och 
djurs hälsa och uppfyller miljönormerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/76/EG av den 
4 december 2000 om förbränning av 
avfall.

Or. nl

Motivering

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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Ändringsförslag 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Utfodringsstationerna bör inte begränsas till asätande fåglar. Även andra fåglar som 
regelbundet äter döda djur och är utrotningshotade eller skyddade, som lammgam eller 
kejsarörn, kan dra nytta av dessa.

Ändringsförslag 92
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Trycksterilisering och villkor för 
kompletterande transport kan införas för att 
garantera kontroll av eventuella risker. För 
att garantera spårbarhet och samarbete
mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter med ansvar för kontroll av 
materialflöden bör Traces-systemet som 
infördes genom kommissionens 
beslut 2004/292/EG av den 30 mars 2004 

(51) Trycksterilisering och villkor för 
kompletterande transport kan införas för att 
garantera kontroll av eventuella risker. För 
att garantera spårbarhet och undvika 
olaglig ommärkning av kött och 
köttprodukter, vilket tidigare har lett till 
köttskandaler med ruttet kött, bör 
samarbetet mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter med ansvar för 
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om idrifttagande av systemet Traces 
användas för att ge information om 
avsändande av alla kategori 1- och 
kategori 2-material och därav framställda 
produkter från destruering och bearbetat 
animaliskt protein av kategori 3-material.

kontroll av materialflöden förbättras. 
Därför bör Traces-systemet som infördes 
genom kommissionens beslut 2004/292/EG 
av den 30 mars 2004 om idrifttagande av 
systemet Traces användas för att ge 
information om avsändande av alla 
kategori 1- och kategori 2-material och 
därav framställda produkter från 
destruering och bearbetat animaliskt 
protein av kategori 3-material. 

Or. en

Ändringsförslag 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Vilda djur som inte misstänks vara 
besmittade med en sjukdom som kan 
överföras till människor eller djur, med 
undantag av vattenlevande djur som fångas 
i kommersiellt syfte.

i) Vilda djur som inte misstänks vara 
drabbade av en sjukdom som kan 
överföras till människor eller djur, med 
undantag av vattenlevande djur som fångas 
i kommersiellt syfte.

Or. es

Motivering

Formuleringen ”drabbade av” föreslås för att parasitangrepp ska kunna omfattas.

Ändringsförslag 94
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Animaliska biprodukter av vilt och 
viltkött enligt artikel 1.3 e i förordning 

(Berör inte den svenska versionen.)
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(EG) nr 853/2004.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 95
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Flytande mjölk, råmjölk och därav 
framställda produkter som erhållits, hållits, 
bortskaffats eller använts på det 
ursprungliga jordbruksföretaget.

d) Obehandlad mjölk, råmjölk och därav 
framställda produkter som erhållits, hållits, 
bortskaffats eller använts på det 
ursprungliga jordbruksföretaget.

Or. de

Motivering

Begreppet ”flytande mjölk” definieras varken i förordningen om animaliska biprodukter eller 
i hygienpaketets förordningar. Det skulle därför vara lämpligt att använda begreppet 
”obehandlad mjölk”.

Den avgränsning mot ”torrmjölk” som gjordes i förordning (EG) nr 1774/2002 behövs inte 
längre, eftersom formuleringen ”och därav framställda produkter” inbegriper 
torrmjölkspulver och torrmjölksbaserade produkter.

Ändringsförslag 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

De användningsområden som tillåts för vissa produkter, t.ex. mjölk och därav framställda 
produkter, bör även tillåtas för biprodukter som innebär liknande risker och som handhas på 
det ursprungliga jordbruksföretaget, t.ex. ägg och äggskal.

Ändringsförslag 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Små mängder biprodukter i kategori 3 
som producerats av detaljhandelsföretag 
med marginell, lokal och begränsad 
verksamhet, i överensstämmelse med 
nationella bestämmelser.

Or. es

Motivering

Undantaget bör gälla små mängder biprodukter i kategori 3 som producerats av små 
detaljhandelsföretag i överensstämmelse med nationella bestämmelser, under förutsättning 
att lagring och insamling enligt denna förordning vore oproportionerligt för dessa företag i 
förhållande till biprodukternas art och mängd.

Ändringsförslag 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Matavfall, utom om det f) matavfall samt avfall från detalj- och 
grossisthandeln, utom om det 
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 99
Horst Schnellhardt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Oleokemiska produkter som 
framställts av animaliska fetter genom 
hydrolys, förtvålning eller hydrogenering 
i enlighet med 
tillämpningsbestämmelserna.

Or. de

Motivering

Oleokemiska produkter av animaliska fetter utgör ingen risk för människors och djurs hälsa 
efter att de genomgått hydrolys, förtvålning eller hydrogenering. 
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Ändringsförslag 100
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Animaliska biprodukter avsedda att 
användas som foder för kött- eller 
allätande djur av vildlevande arter som 
hålls av människor och som inte är 
avsedda att användas som livsmedel, 
förutsatt att dessa animaliska biprodukter 
ingår i eller utgår från djurens naturliga 
födoregister och inte medför en ökad risk 
för TSE.

Or. de

Motivering

Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1774/2002 måste specificeras närmare: Att t.ex. 
lejon och björnar utfodras med hela nötkreatur eller antiloper eller att reptiler utfodras med 
möss överensstämmer med det naturliga födoregistret för dessa djur och ska kunna ske 
obehindrat.

Möjligheterna till undantag i nuvarande artikel 27.2 i förslaget är inte tillräckliga, eftersom 
man här endast medger undantag för utfodring av djurparksdjur – men inte cirkusdjur – med 
döda djur eller delar av döda djur som innehåller specificerat riskmaterial.

Ändringsförslag 101
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

I förslaget saknas undantag för det tillämpningsområde som anges i artikel 1.2 d i förordning 
(EG) nr 1774/2002. Detta tillämpningsområde bör åter tas med och utvidgas till att även 
omfatta bearbetat sällskapsdjursfoder från kött som slaktats inom företaget.

Ändringsförslag 102
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Sällskapsdjursfoder som i registrerade 
livsmedelsföretag framställs av material 
som är tjänligt som livsmedel och under 
samma hygienkrav som livsmedel.

Or. de

Motivering

Sällskapsdjurfoder som i registrerade livsmedelsföretag framställs av material som är tjänligt 
som livsmedel och som framställs under samma hygienkrav som livsmedel ska undantas från 
tillämpningsområdet. För dessa anläggningar behövs inga ytterligare regleringar enligt 
lagstiftningen om biprodukter.

Godkända anläggningar som har ett större avsättnings- och verksamhetsområde ska dock 
registreras i enlighet med artikel 7.1 a och i överensstämmelse med artikel 32.
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Ändringsförslag 103
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) Sällskapsdjursfoder som framställts 
uteslutande av slaktkroppar eller -djur 
från detaljhandelsledet eller i 
anläggningar vid försäljningsställen, där 
styckning och lagring enbart sker i 
samband med försäljning direkt till 
konsumenten. 

Or. de

Motivering

I förslaget saknas undantag för det tillämpningsområde som anges i artikel 1.2 a i förordning 
(EG) nr 1774/2002. Detta tillämpningsområde bör åter tas med och utvidgas till att även 
omfatta bearbetat sällskapsdjursfoder.

Ändringsförslag 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska fastställa 
bestämmelser för sitt territorium om den 
verksamhet, de anläggningar och den 
personal som avses i 2 db i denna artikel. 
Dessa bestämmelser ska vara förenliga 
med målen i denna förordning.

Or. es

Motivering

Bestämmelserna om hanteringen av biprodukter från detaljhandelsföretag, som kött- och 
fiskbutiker, bör fastställas på medlemsstatsnivå.
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Ändringsförslag 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av sådan 
veterinärlagstiftning som syftar till att 
bekämpa och utrota djursjukdomar.

4. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av 
gemenskapsbestämmelserna inom 
folkhälsa och djurhälsa, däribland de 
mest restriktiva bestämmelserna för 
förebyggande, kontroll och utrotning av 
vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati.

Or. es

Motivering

Ändringsförslagets formulering är mer precis än”veterinärlagstiftning”.

Ändringsförslag 106
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) Slam från centrifugering eller 
separering: material som uppstår som en 
biprodukt när obehandlad mjölk 
renas/separeras till skummjölk och 
grädde. 

Or. de

Motivering

Genom detta nya led 26 får led n som införts i artikel 13 nedan en klar definition.
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Ändringsförslag 107
John Bowis, Neil Parish

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25b) bränsle vid förbränning: 
kontrollerad och snabb exoterm oxidation 
av animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter för att generera 
användbar energi i en godkänd 
förbränningsprocess.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 108
Frieda Brepoels

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) förbränning som bränsle:
användning av animaliska biprodukter 
och därav framställda produkter på 
produktionsplatsen för att producera 
energi via en förbränningsprocess i 
enlighet med miljönormerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/76/EG av den 
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4 december 2000 om förbränning av 
avfall.

Or. nl

Motivering

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.

Ändringsförslag 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna ska se till att gällande bestämmelser uppfylls men är inte skyldiga att förse 
de driftsansvariga med de resurser som behövs för att följa den grundläggande principen om 
att förorenaren betalar. 
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Ändringsförslag 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) se till att det finns ett fungerande 
system för insamling och bortskaffande av 
animaliska biprodukter,

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna ska se till att gällande bestämmelser uppfylls men är inte skyldiga att förse 
de driftsansvariga med de resurser som behövs för att följa ovannämnda princip.

Ändringsförslag 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Hantering eller tillverkning av foder till 
sällskapsdjur som avses i 
artikel 45 tredje stycket.

utgår

Or. es

Motivering

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 
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solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Ändringsförslag 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Hantering eller tillverkning av andra 
framställda produkter än dem som avses i 
artikel 2.3, med undantag för hantering 
eller tillverkning av foder till 
sällskapsdjur och lagring av animaliska 
produkter som är avsedda att ingå som 
råvaror vid foderproduktion.

Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag 113
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag från krav för godkännande Undantag från krav för godkännande och 
registrering

Or. de
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Motivering

Vissa anläggningar som undantas från krav på godkännande enligt förordningen om animala 
biprodukter måste, innan verksamheten har inletts, registreras av behörig myndighet i 
enlighet med artikel 32. Skäl 23 ger intrycket att anläggningarna bör, respektive måste, 
registreras. Därför bör man i formuleringen om krav på registrering undvika alla 
hänvisningar till ansökningar och inbegripa ett krav om anmälan. Annars skulle också 
artikel 31 (särskilt punkt 2) bli meningslös.

Ändringsförslag 114
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamhet som omfattas av 
godkännande eller registrering av 
anläggningar som godkänts eller 
registrerats i enlighet med

a) Verksamhet som omfattas av 
godkännande av anläggningar som 
godkänts i enlighet med förordning (EG) 
nr 853/2004

i) förordning (EG) nr 853/2004, eller
ii) förordning (EG) nr 183/2005.

Or. de

Motivering

Ett undantag från godkännande för bearbetning, lagring och övrig hantering av animaliska 
biprodukter för anläggningar som registrerats enligt förordning (EG) nr 853/2004 eller 
nr 183/2005 eller godkänts enligt förordning (EG) nr 183/2005 avisas, eftersom dessa 
anläggningar inte genomgår en omfattande kontroll innan verksamheten inleds, och det leder 
till luckor i tillsynen.

Ändringsförslag 115
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamhet som omfattas av 
godkännande eller registrering av 

(Berör inte den svenska versionen.)
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anläggningar som godkänts eller 
registrerats i enlighet med

i) förordning (EG) nr 853/2004, eller
ii) förordning (EG) nr 183/2005.

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 116
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Biogasanläggningar eller 
komposteringsanläggningar i vilka 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter omvandlas i 
enlighet med de standardparametrar som 
fastställs enligt artikel 9 c.

utgår

Or. de

Motivering

Ett generellt undantag från krav på godkännande för biogas- och komposteringsanläggningar 
som omvandlar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter enligt 
standardparametrar som fastställs artikel 9 c avisas. I den mån material som är farligt i 
veterinärmedicinskt avseende, såsom slaktavfall, före detta livsmedel eller matavfall 
omvandlas är det nödvändigt med ett krav för godkännande, så att man redan innan 
anläggningen tas i drift kan eliminera eventuella oroskällor.
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Ändringsförslag 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Biogasanläggningar eller 
komposteringsanläggningar i vilka 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter omvandlas i 
enlighet med de standardparametrar som 
fastställs enligt artikel 9 c.

utgår

Or. es

Motivering

Även om det inte krävs något godkännande för dessa anläggningar är myndigheterna ändå 
skyldiga att kontrollera att de följer gällande bestämmelser. Att undanta dem från kravet på 
godkännande minskar inte byråkratin, vilket är kommissionens mål.

Ändringsförslag 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa konsekvens med ändringsförslaget om införande av det nya ledet fa i 
artikel 6.1.
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Ändringsförslag 119
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anläggningar som undantas från 
godkännande i enlighet med punkt 1 a–c
ska registreras av den behöriga 
myndigheten efter ansökan av den 
driftansvarige.

2. Driftansvariga vars anläggningar 
undantas från godkännande i enlighet med 
punkt 1 a–c ska, innan verksamheten har 
inletts, anmäla dessa för registrering hos 
den behöriga myndigheten på det sätt som 
denna begär.

I ansökan ska följande uppgifter anges: Den driftansvarige måste minst ange 
följande uppgifter: 

a) Vilken kategori de använda animaliska 
biprodukterna tillhör.

a) Vilken kategori de använda animaliska 
biprodukterna tillhör.

b) Vilken typ av behandling med 
användning av animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter som 
utgångsmaterial som ansökan avser.

b) Vilken typ av behandling med 
användning av animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter som 
utgångsmaterial som ansökan avser.

Or. de

Motivering

Vissa anläggningar som undantas från krav på godkännande enligt förordningen om animala 
biprodukter måste, innan verksamheten har inletts, registreras av behörig myndighet i 
enlighet med artikel 32. Skäl 23 ger intrycket att anläggningarna bör, respektive måste, 
registreras. Därför bör man i formuleringen om krav på registrering undvika alla 
hänvisningar till ansökningar och inbegripa ett krav om anmälan. Annars skulle också 
artikel 31 (särskilt punkt 2) bli meningslös.

Ändringsförslag 120
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anläggningar som godkänts eller 
registrerats i enlighet med annan 
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gemenskapslagstiftning och som hämtar 
upp, samlar in, lagrar, transporterar, 
hanterar eller bearbetar animaliska 
biprodukter ska även uppfylla 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. de

Motivering

Anläggningar som godkänts eller registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 
eller förordning (EG) nr 183/2005 behöver inget ytterligare godkännande för sin verksamhet 
enligt förordningen om animaliska biprodukter. I skäl 24 motiveras detta med att 
godkännanden enligt dessa förordningar redan beaktar målen i denna förordning. Det bör 
därför anges att även bestämmelserna om villkoren för godkännande enligt förordningen om 
animaliska biprodukter ska tillämpas i sådana fall.

Ändringsförslag 121
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande av anläggningar (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 122
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska 
godkänna en anläggning under 

(Berör inte den svenska versionen.)
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förutsättning att den driftansvarige 
tillsammans med sin ansökan lämnar 
belägg för att

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 123
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) animaliska biprodukter lagras eller 
bearbetas enligt artikel 2.1 a, att 
bearbetningen av dessa produkter genom 
organisatoriska åtgärder och 
byggåtgärder hålls separerad från 
bearbetningen av produkter som är 
avsedda att användas som livsmedel och 
att alla produkter märks som livsmedel 
respektive animaliska biprodukter. 
Slutprodukter måste lagras i ett separat 
utrymme eller i en separat lokal som 
märkts för detta ändamål. Den 
driftansvarige måste säkerställa att 
slutprodukterna inte kan komma in i 
livsmedelskedjan.

Or. de

Motivering

Om animaliska biprodukter enligt artikel 2.1 a och livsmedel bearbetas inom samma 
anläggningsområde, bör den anläggning som bearbetar biprodukter få ett eget godkännande 
och visa att bearbetningen sker separat. En rumslig åtskillnad är inte nödvändig om 
bearbetningen sker i fullständigt isolerade anordningar eller apparater som uteslutande 
används för bearbetning av biprodukter.



PE419.854v01-00 28/63 AM\765117SV.doc

SV

Ändringsförslag 124
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anläggningen får godkännas först efter 
det att den behöriga myndigheten har gjort 
ett besök på plats.

2. När den behöriga myndigheten mottar 
en ansökan om godkännande från en 
driftansvarig ska myndigheten genomföra 
ett besök på platsen. 

Den behöriga myndigheten får bevilja ett 
villkorat godkännande om det förefaller 
som om anläggningen uppfyller alla krav
som avses i punkt 1a–b.

Den får endast godkänna en anläggning 
för den berörda verksamheten om den 
driftansvarige har visat att alla relevanta 
krav i denna förordning är uppfyllda på 
ett tillförlitligt sätt.

Den ska bevilja fullt godkännande först 
om en ny offentlig kontroll av 
anläggningen inom tre månader efter det 
att det villkorliga godkännandet har 
beviljats förefaller visa att anläggningen 
uppfyller de övriga relevanta kraven.

Den behöriga myndigheten får utfärda ett 
villkorat godkännande om det framgår att 
anläggningen uppfyller alla krav på 
infrastruktur och utrustning. Den skall 
bevilja fullt godkännande först om det vid 
en ny officiell kontroll av anläggningen 
inom tre månader efter det att det 
villkorliga godkännandet har beviljats 
framgår att anläggningen uppfyller de 
övriga relevanta kraven i denna 
förordning. Om det har gjorts väsentliga 
framsteg men anläggningen ändå inte 
uppfyller samtliga relevanta krav får den 
behöriga myndigheten förlänga det 
villkorade godkännandet. Ett villkorat 
godkännande får dock inte vara längre än 
totalt sex månader. 

Om det har gjorts väsentliga framsteg 
men anläggningen ändå inte uppfyller 
samtliga relevanta krav får den behöriga 
myndigheten förlänga det villkorade 
godkännandet. Ett villkorat godkännande 
får emellertid inte gälla längre än 
sammanlagt sex månader.

Den behöriga myndigheten ska se över 
godkännandet av anläggningar när den 
genomför officiell kontroll. Om den 
behöriga myndigheten upptäcker 
allvarliga brister eller vid upprepade 
tillfällen måste avbryta produktionen vid 
en anläggning, och den driftansvarige 
inte kan lämna tillräckliga garantier 
beträffande den framtida produktionen 
ska den behöriga myndigheten inleda 
förfaranden för att återkalla 
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godkännandet av anläggningen. Den 
behöriga myndigheten får tillfälligt 
upphäva godkännandet av en anläggning 
om den driftansvarige kan garantera att 
bristerna kommer att åtgärdas inom 
rimlig tid.

Or. de

Motivering

Formuleringen bör anpassas till den parallella bestämmelsen i artikel 31.2 i förordning (EG) 
nr 882/2004. Vidare bör det sedan klargöras att såväl ett villkorligt som ett fullt godkännande 
kan åtföljas av krav.

Ändringsförslag 125
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 48.4.

utgår

Or. de

Motivering

Formuleringen bör anpassas till den parallella bestämmelsen i artikel 31.2 i förordning (EG) 
nr 882/2004. Vidare bör det sedan klargöras att såväl ett villkorligt som ett fullt godkännande 
kan åtföljas av krav.
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Ändringsförslag 126
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Produkter av animaliskt ursprung som 
förklarats otjänliga som livsmedel eftersom 
de kan innehålla fysikaliska föroreningar.

d) Produkter av animaliskt ursprung som 
förklarats otjänliga som livsmedel eftersom 
de kan innehålla främmande partiklar.

Or. de

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 12 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) djur eller delar av djur utom de som 
avses i artikel 11 eller artikel 13, som dött 
på annat sätt än genom att slaktas för att 
användas som livsmedel, eller när det 
gäller vilt, som dött på annat sätt än genom 
att nedläggas för att användas som 
livsmedel, inklusive djur som avlivats som 
ett led i sjukdomsbekämpning samt foster 
och embryon av idisslare och grisar och 
okläckta kycklingar.

f) Djur eller delar av djur utom de som 
avses i artikel 11 eller artikel 13, som dött 
på annat sätt än genom att slaktas för att 
användas som livsmedel, eller när det 
gäller vilt, som dött på annat sätt än genom 
att nedläggas för att användas som 
livsmedel, inklusive djur som avlivats som 
ett led i sjukdomsbekämpning.

Or. es

Motivering

Den sista delen bör utgöra ett separat led.
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Ändringsförslag 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 12 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Foster och embryon av idisslare och 
grisar och okläckta kycklingar.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 12 f, där sista delen bör utgöra ett 
separat led.

Ändringsförslag 129
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande delar från djur som har 
slaktats i ett slakteri och som har 
genomgått en besiktning före slakt där de 
befunnits vara lämpade för slakt för att 
användas som livsmedel, eller från vilt som 
nedlagts för att användas som livsmedel i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen:

(b) Följande delar från djur som har 
slaktats i ett slakteri och som har 
genomgått en besiktning före slakt där de 
befunnits vara lämpade för slakt för att 
användas som livsmedel, från fjäderfä och 
hardjur som har slaktats på gården i 
enlighet med artikel 1.3 d i förordning 
(EG) nr 853/2004 eller från vilt som 
nedlagts för att användas som livsmedel i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen:

Or. de

Motivering

Även dessa djur är lämpade för slakt och för att användas som livsmedel. Motsvarande 
animaliska biprodukter ska därför kategoriseras som kategori 3-material. 
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Ändringsförslag 130
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Animaliska biprodukter som erhållits 
vid framställning av produkter som är 
avsedda att användas som livsmedel, till 
exempel avfettade ben och fettgrevar.

d) Animaliska biprodukter, inklusive 
animaliska biprodukter från detalj- eller 
grossisthandeln, som erhållits vid 
framställning av produkter som är avsedda 
att användas som livsmedel, till exempel 
avfettade ben och fettgrevar.

Or. de

Motivering

Avfall från handeln medför liknande risker som matavfall och bör därför tydligt definieras 
som ett kategori 3-material.

Ändringsförslag 131
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 13 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall, som efter att ha 
släppts ut på marknaden för att användas 
som livsmedel eller foder inte längre är 
avsedda för sådan användning, antingen av 
kommersiella skäl eller på grund av 
tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter 
som inte innebär någon risk för människors 
eller djurs hälsa.

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall, som efter att ha 
släppts ut på marknaden för att användas 
som livsmedel eller foder från 
kategori 3-material inte längre är avsedda 
för sådan användning, antingen av 
kommersiella skäl eller på grund av 
tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter 
som inte innebär någon risk för människors 
eller djurs hälsa.

Or. de
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Motivering

Klassificeringen som kategori 3-material får inte rakt av tillämpas på produkter ”av 
animaliskt ursprung [...], som efter att ha släppts ut på marknaden för att användas som [...] 
foder inte längre är avsedda för sådan användning, antingen av kommersiella skäl eller på 
grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter eller andra defekter som inte 
innebär någon risk för människors eller djurs hälsa”. Enligt denna ordalydelse skulle allt 
foder inbegripas som tidigare varit avsett att användas som foder, alltså även sådant foder 
som framställts av kategori 1- eller 2-material. Produkter som tidigare varit avsedda att 
användas som foder och som innehåller/består av animaliska biprodukter får endast vara 
tillverkade av kategori 3-material eller av material som lämpar sig som livsmedel, om dessa 
ska kunna få kategoriseras som kategori 3-material.

Ändringsförslag 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 13 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall, som efter att ha 
släppts ut på marknaden för att användas 
som livsmedel eller foder inte längre är 
avsedda för sådan användning, antingen av 
kommersiella skäl eller på grund av 
tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter 
som inte innebär någon risk för människors 
eller djurs hälsa.

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall och avfall från 
detalj- och grossisthandeln, som efter att 
ha släppts ut på marknaden för att 
användas som livsmedel eller foder inte 
längre är avsedda för sådan användning, 
antingen av kommersiella skäl eller på 
grund av tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter 
som inte innebär någon risk för människors 
eller djurs hälsa.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 133
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Den akvatiska faunan och dess biprodukter omfattar också andra vattendjur än de som 
nämns, i synnerhet ryggradslösa djur i olika levnadsstadier, såsom insekter, larver och 
maskar som används t.ex. vid framställning av sällskapsdjursfoder.

Ändringsförslag 134
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 13 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Kategori 3-material bör i princip duga som foder och bör därför inte innehålla material av 
tvivelaktigt ursprung.
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Ändringsförslag 135
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 13 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Annat matavfall än sådant som avses i 
artikel 11 e.

m) Annat matavfall eller avfall från detalj-
och grossisthandeln än sådant som avses i 
artikel 11 e. 

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 137
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) Slam från centrifugering eller 
separering inom mejerivarutillverkning 
efter termisk behandling i enlighet med 
bilaga VIII kapitel I punkt H (metod 8).

Or. de

Motivering

I enlighet med kommissionens skäl i punkt 36 är det en förutsättning att allt material som 
genomgår en avgiftningsprocess enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder även 
får användas i foder. Efter att i enlighet med bilaga VIII kapitel I punkt H (metod 8) ha gått 
igenom det förfarande som beskrivs senare i detta dokument ska slam från centrifugering 
eller separering betraktas som rent från gifter i enlighet med skäl 36.

Ändringsförslag 138
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Ändringar av kategorier

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



AM\765117SV.doc 37/63 PE419.854v01-00

SV

produkter eller att lägga till ytterligare 
animaliska biprodukter i förteckningarna.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 48.4.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget förkastas kommissionens möjlighet att i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i artikel 48.4 ändra den aktuella kategoriseringen av 
animaliska biprodukter utan att parlamentet och rådet har möjlighet att genom 
kommittéförfarandet i detalj påverka innehållet, eftersom det i dessa fall handlar om så 
grundläggande saker (trots allt gäller det en utökning av förordningens tillämpningsområde) 
att en ändring just därför och på grund av sin relevans för grundläggande rättigheter endast 
kan ske genom ett förfarande där rådet är tillräckligt delaktigt. 

Ändringsförslag 139
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De driftansvariga ska se till att 
animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter under transporten
åtföljs av ett handelsdokument och, om så 
krävs i denna förordning eller enligt en 
åtgärd som antagits enligt punkt 5, av ett 
hälsointyg.

2. Den som transporterar animaliska 
biprodukter eller därav framställda 
produkter ska se till att dessa åtföljs av ett 
handelsdokument och, om så krävs i denna 
förordning eller enligt en åtgärd som 
antagits enligt punkt 5, av ett hälsointyg.

Or. de

Motivering

Det måste klargöras vem som ansvarar för att handelsdokumentet följer med, för att 
möjliggöra genomförandet av denna förordning och motverka överträdelser. Transportören 
bör ha ansvaret.
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Ändringsförslag 140
Niels Busk

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får godkänna ett 
alternativt system till handelsdokument 
för transport av animaliska biprodukter 
och bearbetade produkter på sitt eget 
territorium. Ett sådant system ska 
godkännas av den behöriga myndigheten, 
och man ska kunna garantera fullständig 
spårbarhet för alla animaliska 
biprodukter.

Or. en

Motivering

Obligatorisk användning av handelsdokument medför betydande administrativa bördor för de 
driftsansvariga, bördor som under vissa omständigheter skulle kunna minskas genom 
alternativa sätt för att garantera biprodukternas spårbarhet. I dessa fall bör medlemsstaterna 
ha möjlighet att vidta alternativa åtgärder. Dessa åtgärder bör endast omfatta transport inom 
en medlemsstat. Ett sådant system måste godkännas av den behöriga myndigheten, och man 
måste kunna garantera fullständig spårbarhet för alla animaliska biprodukter. 

Ändringsförslag 141
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det handelsdokument som avses i första 
stycket kan även skapas elektroniskt. I 
detta fall gäller att producenten, 
transportören och mottagaren av de 
animaliska biprodukterna eller de därav 
framställda produkterna ska ha en 
fullständig dokumentering av de 
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nödvändiga uppgifterna hos sig. Dessa 
uppgifter ska alltid finnas tillgängliga för 
de behöriga myndigheterna på deras 
begäran.

Or. de

Motivering

Det saknas – precis som i den aktuella förordningen (EG) nr 1774/2002 – riktlinjer för ett 
elektroniskt handelsdokument. För att underlätta handelsförbindelserna bör dessa riktlinjer 
integreras.

Ändringsförslag 142
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person som sänder, transporterar 
eller tar emot animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter ska föra 
register över sändningarna och de 
åtföljande handelsdokumenten eller 
hälsointygen.

1. Varje person som sänder, transporterar 
eller tar emot animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter ska föra 
register över sändningarna. Om 
registerinnehållet innefattas i 
handelsdokumenten eller hälsointygen
behövs ingen ytterligare registerföring.

Or. de

Motivering

Det bör inte vara obligatoriskt att föra register över handelsdokument. Om registerinnehållet 
innefattas i handelsdokumenten bör det inte vara en skyldighet med ytterligare registerföring. 
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Ändringsförslag 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) registrens format, a) registrens minimiinnehåll,

Or. es

Motivering

Det är logiskt att minimiinnehållet bestäms enligt kommittéförfarandet, medan formatet under 
alla omständigheter bör bestämmas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De driftansvariga ska se till att inget 
material som misstänks eller konstaterats 
inte uppfylla kraven i denna förordning 
avlägsnas från anläggningen, såvida det 
inte ska bortskaffas, förrän det har 
genomgått ny bearbetning under tillsyn av 
den behöriga myndigheten och förnyad 
officiell provtagning i enlighet med 
artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) 
nr 882/2004.

2. De driftansvariga ska se till att inget 
material som misstänks eller konstaterats 
inte uppfylla kraven i denna förordning 
avlägsnas från anläggningen, såvida det 
inte ska bortskaffas, förrän det har 
genomgått ny bearbetning. 

Or. es

Motivering

Endast om det upptäcks att ett visst parti har lämnat anläggningen bör den behöriga 
myndigheten ingripa för att övervaka insamlingen, bearbetningen eller bortskaffandet av 
detta parti. 
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Ändringsförslag 145
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) införa ett system som säkerställer att 
varje avsänt parti kan spåras.

utgår

Or. de

Motivering

Användningen av säkra källor i artikel 42 i den nya förordningen gäller endast för ”andra 
framställda produkter” som inte omfattas av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen. 
För att garantera livsmedels- och fodersäkerheten måste varje driftsansvarig som handskas 
med animaliska biprodukter emellertid i allmänhet säkerställa spårbarheten för varje avsänt 
parti. Riktlinjerna för spårbarheten motsvarar artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002. 
Artikel 17a.4 (ny) gäller därför som tillägg till kraven för märkning i artikel 15.5 c, som 
särskilt reglerar färgkodmärkning av material. 

Ändringsförslag 146
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Spårbarhet 

1) Möjligheten att spåra flödet av 
animaliska biprodukter ska säkerställas i 
alla produktions-, bearbetnings- och 
distributionsstadier.
2) De driftsansvariga ska kunna 
identifiera varje person som de har 
mottagit en animalisk biprodukt från. De 
ska för detta ändamål införa system och 
förfaranden genom vilka de på begäran 
kan lämna denna information till de 
behöriga myndigheterna. 
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3) De driftsansvariga ska införa system 
och förfaranden för identifiering av de 
andra företag som deras produkter har 
levererats till. Denna information ska på 
begäran tillgängliggöras för de behöriga 
myndigheterna.
4) Animaliska biprodukter som släpps ut 
på gemenskapsmarknaden eller som 
sannolikt kommer att släppas ut på 
gemenskapsmarknaden ska identifieras 
eller märkas med hjälp av utförlig 
relevant dokumentation eller information 
i enlighet med de villkor som anges i mer 
specifika bestämmelser, så att 
spårbarheten underlättas. 
5) Bestämmelser om hur kraven i denna 
artikel ska tillämpas på särskilda sektorer 
får antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 48.4. 

Or. de

Motivering

Användningen av säkra källor i artikel 42 i den nya förordningen gäller endast för ”andra 
framställda produkter” som inte omfattas av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen. 
För att garantera livsmedels- och fodersäkerheten måste varje driftsansvarig som handskas 
med animaliska biprodukter emellertid i allmänhet säkerställa spårbarheten för varje avsänt 
parti. Riktlinjerna för spårbarheten motsvarar artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002. 
Artikel 17a.4 (ny) gäller därför som tillägg till kraven för märkning i artikel 15.5 c, som 
särskilt reglerar färgkodmärkning av material. 

Ändringsförslag 147
Satu Hassi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led b ska 
medlemsstaterna se till att matavfall på ett 
verifierat sätt tas om hand av godkända 
företag och att det steriliseras och 
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bortskaffas på ett säkert sätt genom 
lämpliga metoder. Medlemsstaterna får 
godkänna användning av matavfall i 
grisfoder endast under förutsättning att 
det i alla avseenden görs en övervakning 
av säker återvinning, sterilisering och 
uppfyllande av övriga bestämmelser i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 148
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Motivering

Användning av matavfall i foder utgör oundvikligen en risk för utbrott av smittsamma 
djursjukdomar och för spridning av dessa sjukdomar. Detta har redan inträffat vid en rad 
tillfällen. Dessutom äventyras principen om kannibalism om djurfoder som innehåller 
matavfall tillåts, eftersom det inte kan garanteras att produkterna inte innehåller protein från 
djur av samma art som de utfodrade djuren.
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Ändringsförslag 149
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 150
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utfodring av produktionsdjur med 
vallväxter, som djuren antingen betar 
eller utfodras med efter slåtter, från mark 
där det spritts andra organiska 
gödningsmedel eller jordförbättringsmedel 
än naturgödsel.

c) Utspridning på gräsmark av andra
gödningsmedel och jordförbättringsmedel
som framställts genom användning av 
andra animaliska biprodukter än 
naturgödsel och mag- och tarminnehåll. 

Or. de

Motivering

Om endast utfodring med växter från mark som gödslats med animaliska biprodukter (andra 
än naturgödsel) regleras kvarstår fortfarande en viss risk. Det bör därför utfärdas ett förbud 
mot utspridning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel på gräsmark 



AM\765117SV.doc 45/63 PE419.854v01-00

SV

än naturgödsel och mag- och tarminnehåll. Det bör absolut inte föreskrivas väntetider, 
eftersom dessa i slutändan är beroende av väderleksförhållandena och inte går att 
kontrollera. Det är heller inte möjligt att i praktiken kontrollera ett förbud mot utfodring med 
vallväxter som kommer från sådan mark. 

Ändringsförslag 151
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utfodring av fisk i fiskodlingar med 
bearbetat animaliskt protein från 
djurkroppar eller delar av djurkroppar av 
odlad fisk av samma art.

utgår

Or. de

Motivering

Det är oklart vad som menas med ”fisk i fiskodlingar” eftersom en definition saknas. 
Dessutom saknas det tekniskt stöd för ett förbud mot utfordring med fiskmjöl som framställts 
av slaktavfall från fisk av samma art. I praktiken skulle en sådan bestämmelse innebära att 
fiskmjölsfabrikerna vore tvungna att sortera och framställa fiskmjöl separat för varje art, 
vilket är orealistiskt. Bestämmelsen skulle i slutändan leda till en begränsning av en viktig 
proteinkälla som åtminstone i någon mån skulle minska problemet med fiskmjölsframställning 
av fisk från världshaven.

Ändringsförslag 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Bortskaffande av biprodukter

Kategori 1-, kategori 2- och 
kategori 3-material ska
a) bortskaffas som avfall i en godkänd 



PE419.854v01-00 46/63 AM\765117SV.doc

SV

eller registrerad förbränningsanläggning
i) direkt utan förhandsbearbetning, eller
ii) efter bearbetning i en godkänd 
anläggning, genom trycksterilisering om 
den behöriga myndigheten så kräver, och 
med beständig märkning av det 
uppkomna materialet,
b) om det utgörs av avfall, bortskaffas 
eller återvinnas i en godkänd eller 
registrerad samförbränningsanläggning
i) direkt utan förhandsbearbetning eller
ii) efter bearbetning i en godkänd 
anläggning, genom trycksterilisering om 
den behöriga myndigheten så kräver, och 
med beständig märkning av det 
uppkomna materialet,
c) bortskaffas i en godkänd deponi sedan 
det bearbetats genom trycksterilisering i 
en godkänd anläggning och det erhållna 
materialet har märkts på ett beständigt 
vis.

Or. es

Motivering

För att undvika upprepning av biprodukternas slutliga användningsområden, som är 
identiska för alla kategorier, införs en ny artikel där möjligheterna till bortskaffande tas upp 
en enda gång för alla kategorier av biprodukter.

Ändringsförslag 153
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får fastställa dels 
tillämpningsföreskrifter för att säkerställa 
enhetlig tillämpning av förbuden i punkt 1, 
dels bestämmelser om tillstånd att

2. Kommissionen får fastställa dels 
tillämpningsföreskrifter för att säkerställa 
enhetlig tillämpning av förbuden i punkt 1, 
dels gränsvärden för djurfoder under 
vilka en tillfällig förorening genom 
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bearbetat animaliskt protein enligt 
punkt 1 a och d, som inte kunnat 
undvikas tekniskt trots lämpliga medel, 
ska ses som försumbar.

a) utfodra pälsdjur med bearbetat 
animaliskt protein från djurkroppar eller 
delar av djurkroppar av samma djurart av 
pälsdjur, genom undantag från punkt 1 a,
b) utfodra produktionsdjur med vallväxter 
från mark där det spritts andra organiska 
gödningar eller jordförbättringsmedel än 
naturgödsel, förutsatt att tidpunkten för 
bete eller slåtter infaller efter en väntetid 
som är tillräcklig för att vederbörlig 
kontroll av riskerna för människors och 
djurs hälsa ska hinna utföras, genom 
undantag från punkt 1 c.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 48.4.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 48.4.

Or. de

Motivering

Utfordring av pälsdjur med bearbetat animaliskt protein i enlighet med artikel 18.2 a och 
bete på mark som har behandlats med organiskt gödningsmedel är grundläggande 
bestämmelser i förordningen. De bör inte regleras genom tillämpningsföreskrifter enligt 
artikel 18.2. I tillämpningsföreskrifterna bör man däremot reglera tekniska detaljer för 
iakttagande av förbuden och gränsvärdena för förorening av djurfoder genom animaliskt 
protein. 

Ändringsförslag 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 20 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) när det gäller naturgödsel, från mag-
och tarmsystemet avskilt mag- och 

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

produkter, råmjölk samt ägg och 
äggprodukter som den behöriga 
myndigheten inte anser medför risk för 
spridning av allvarliga överförbara 
sjukdomar, efter eller utan förbearbetning,

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 20 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) spridas på mark när det gäller 
naturgödsel, från mag- och tarmsystemet 
avskilt mag- och tarminnehåll, mjölk och
råmjölk som den behöriga myndigheten 
inte anser medföra risk för spridning av 
allvarliga överförbara sjukdomar,

f) spridas på mark när det gäller 
naturgödsel, från mag- och tarmsystemet 
avskilt mag- och tarminnehåll, mjölk, 
mjölkbaserade produkter, råmjölk samt 
ägg och äggprodukter som den behöriga 
myndigheten inte anser medföra risk för 
spridning av allvarliga överförbara 
sjukdomar,

Or. es

Motivering

Här föreslås att samma användningsområden tillåts för ägg och äggprodukter som för mjölk 
och oförädlade produkter.
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Ändringsförslag 156
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) som fodermaterial för produktionsdjur
eller för utfodring av andra produktionsdjur 
än pälsdjur, och släppas ut på marknaden i 
enlighet med artikel 24, utom när det gäller 
material som anges i artikel 13 l och m,

i) som fodermaterial eller för utfodring av 
andra produktionsdjur än pälsdjur, och 
släppas ut på marknaden i enlighet med 
artikel 24, utom när det gäller material som 
anges i artikel 13 l och m,

Or. de

Motivering

Här är förslaget till förordning oklart eftersom det inte framgår varför det under led i talas 
om ”som fodermaterial för produktionsdjur eller för utfodring av andra produktionsdjur än 
pälsdjur” (jfr även artiklarna 23.1 f och 41.1 a i där det lyder ”som fodermaterial för 
produktionsdjur” respektive ”som fodermaterial för utfodring av produktionsdjur”). Ordvalet 
bör vara enhetligt, eller så bör det framgå av skälen varför formuleringen avviker.

Ändringsförslag 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 22 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) användas för utfodring av 
sällskapsdjur,

utgår

Or. es

Motivering

Syftet är att ta bort hänvisningen till användning av kategori 2-material som foder till 
sällskapsdjur.
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Ändringsförslag 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 22 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 159
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 22 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) när det gäller det kategori 3-material som 
anges i artikel 13 f och andra animaliska 
biprodukter som avlägsnas vid kirurgiska 
ingrepp på levande djur, bortskaffas på 
jordbruksföretaget, dock endast med 
tillstånd av den behöriga myndigheten.

f) när det gäller det kategori 3-material som 
anges i artikel 13 f och andra animaliska 
biprodukter som avlägsnas vid kirurgiska 
ingrepp på levande djur, bortskaffas på 
jordbruksföretaget, dock endast om detta 
är tillåtet enligt nationell rätt.

Or. de

Motivering

Det kan inte vara rimligt att en veterinär efter varje enskilt kirurgiskt ingrepp ska behöva 
fråga den behöriga myndigheten vad som ska ske med det uppkomna materialet.
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Ändringsförslag 160
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Andra bearbetningsmetoder för 
animaliska biprodukter än 
trycksterilisering, särskilt när det gäller 
den tid, den temperatur och de 
tryckparametrar som ska gälla för dessa 
bearbetningsmetoder.

utgår

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget förkastas kommissionens möjlighet att i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som anges i artikel 48.4 ändra bearbetningsmetoderna för 
animaliska biprodukter utan att parlamentet och rådet har möjlighet att genom 
kommittéförfarandet i detalj påverka innehållet, eftersom det i dessa fall handlar om så 
grundläggande saker att en ändring just därför och på grund av sin relevans för 
grundläggande rättigheter endast kan ske genom ett förfarande där rådet är tillräckligt 
delaktigt.

Ändringsförslag 161
Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Transport, bearbetning, användning 
eller bortskaffande av matavfall; detta ska 
kunna transporteras, bearbetas, användas 
eller bortskaffas i enlighet med nationell 
rätt till dess att det finns
gemenskapsbestämmelser.

Or. de
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Ändringsförslag 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 
får den behöriga myndigheten ge sitt 
tillstånd till att följande material insamlas 
och används, under sådana villkor att 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa säkerställs:

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 
får den behöriga myndigheten ge sitt 
tillstånd till att följande material insamlas 
och/eller används, under sådana villkor att 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa säkerställs:

Or. en

Motivering

Denna ändring ger medlemsstaterna möjlighet att använda kategori 2- och 
kategori 3-material för vilda djur (art. 27.1 b v) utan att nödvändigtvis behöva insamla det. 
Av nedan angivna skäl (se ändringsförslag 4) är det särskilt viktigt att tillåta denna typ av 
undantag i medlemsstater där det för ett effektivt bevarande av utrotningshotade eller 
skyddade asätande vilda däggdjur och fågelarter krävs att dessa arter måste kunna hitta 
kadaver i det öppna landskapet. Döda djur från extensiv djuruppfödning är en viktig källa till 
sådana kadaver. 

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

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Medlemsstaterna får vidta 
tillämpningsåtgärder för denna artikel, 
och ska meddela kommissionen om dessa, 
för att undanta material från kategori 1, 2 
och 3 från insamling i vissa 
Natura 2000-områden eller andra 
områden där sådana åtgärder krävs för 
att bevara utrotningshotade och skyddade 
arter eller skyddade asätande fåglar och 
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därigenom uppfylla 
direktiven 79/409/EEG och 92/43/EEG.
Ett sådant undantag ska tillåtas under 
bestämda villkor för att förebygga risker 
för människors och djurs hälsa. 
Dessa undantag får inte påverka 
beslut 2005/830/EG och de undantag som 
avses i artikel 27.2. 

Or. en

Motivering

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 
dogs and therefore rabies in humans.

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

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

I och med denna ändring tar man tar hänsyn till alla arter av asätande fåglar som skyddas 
enligt EU:s eller medlemsstaternas lagstiftning samt andra arter (t.ex. däggdjur) som också 
är asätare och numera utrotningshotade, till exempel brunbjörnen Ursus arctos (för vilken 
det inte görs något undantag i den befintliga lagstiftningen).

Ändringsförslag 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Genom förordningen bör man utvidga den möjliga användningen av biprodukter för utfodring 
av asätande fåglar så att den blir mer flexibel, eftersom det har konstaterats att undantagen 
inte räcker för att motverka minskningen av fågelpopulationerna. Dessutom bör man 
överväga ett liknande undantag för utfodring av andra skyddade arter som inte får tillräckligt 
med föda och minskar i antal, och som inte är avsedda för livsmedels- eller foderkedjan.

Ändringsförslag 166
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1774/2002 måste specificeras närmare: Att t.ex.
lejon och björnar utfodras med hela nötkreatur eller antiloper eller att reptiler utfodras med 
möss överensstämmer med det naturliga födoregistret för dessa djur och ska kunna ske 
obehindrat.

Möjligheterna till undantag i nuvarande artikel 27.2 i förslaget är inte tillräckliga, eftersom 
man här endast medger undantag för utfodring av djurparksdjur – men inte cirkusdjur – med 
döda djur eller delar av döda djur som innehåller specificerat riskmaterial. 

Ändringsförslag 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de åtgärder som är nödvändiga för att 
se till att andra arter inte kan komma åt 
det material som används för utfodringen.

utgår

Or. es

Motivering

Utfodringsstationerna bör inte begränsas till en art, eftersom även andra fåglar som 
regelbundet äter döda djur, som lammgam eller kejsarörn, kan dra nytta av dessa.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de åtgärder som är nödvändiga för att
se till att andra arter inte kan komma åt 
det material som används för utfodringen.

ii) de villkor som krävs för att undvika 
risker för människors och djurs hälsa.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger medlemsstaterna möjlighet att inrätta utfodringsstationer utan 
onödiga restriktioner. Varje medlemsstat skulle kunna inrätta utfodringsstationer med eller 
utan åtgärder som garanterar tillgång för andra arter. Denna typ av flexibilitet är viktig, som 
i norra Spaniens fall, där en del utfodringsstationer för asätande fåglar kan användas av 
brunbjörn (Ursus arctos).
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Ändringsförslag 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) de villkor som krävs för att undvika 
risker för människors och djurs hälsa.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget om strykning av punkt 3 b ii måste 
medlemsstaterna kunna garantera att det inte föreligger någon risk för människors och djurs 
hälsa.

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

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genom nedgrävning av döda 
sällskapsdjur,

a) genom nedgrävning av döda 
sällskapsdjur och hästdjur,

Or. en

Ändringsförslag 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Ett arealbaserat kriterium räcker inte för att utvidga definitionen av ”avlägsna områden”. 
Detta bör kompletteras med andra aspekter som djurtäthet och om det rör sig om öar.

Ändringsförslag 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Behöriga myndigheter får, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 15.1, 
tillåta åtgärder för tillfällig förvaring av 
djur och delar av djur enligt definitionen i 
artikel 12 f under förutsättning att det inte 
uppstår risker för människors och djurs 
hälsa innan djuren bortskaffas i enlighet 
med artikel 20 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Att införa förvaring ökar flexibiliteten att samla in animaliska biprodukter utan risker för 
människors och djurs hälsa. Denna flexibilitet kommer att göra insamlingen av animaliska 
biprodukter mer hållbar och miljöanpassad, eftersom insamlingsfrekvensen blir lägre och 
insamlingsvolymerna eventuellt mindre.
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Ändringsförslag 174
Satu Hassi, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Motivering

Ett arealbaserat kriterium räcker inte för att utvidga definitionen av ”avlägsna områden”. 
Detta bör kompletteras med andra aspekter som djurtäthet och om det rör sig om öar. Det 
bör vara upp till medlemsstaterna, inte kommissionen, att fastställa hur stor procentandel av 
deras territorium som ett avlägset område får utgöra.



PE419.854v01-00 60/63 AM\765117SV.doc

SV

Ändringsförslag 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Oberoende av bestämmelserna i 
denna artikel ska de metoder som inte 
innebär en ändring av 
omvandlingsmetoderna, utan en ändring 
av de planerade parametrarna för tillåtna 
metoder, godkännas på medlemsstatsnivå.

Or. es

Motivering

Förfarandet för godkännande bör inte tillämpas på sådant som innebär en ändring av 
planerade parametrar för redan godkända metoder.

Ändringsförslag 177
Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de
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Ändringsförslag 178
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de offentliga kontroller och den 
tillsyn som den behöriga myndigheten 
utför visar att ett eller flera krav i denna 
förordning inte har uppfyllts, ska denna
vidta lämpliga åtgärder.

1. Om kraven i denna förordning inte har 
uppfyllts får den behöriga myndigheten
vidta lämpliga åtgärder.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen kan språkligt kortas ned. Det är oklart varför endast officiella kontroller och 
tillsynsåtgärder kan leda till åtgärder. Detta måste även vara möjligt i andra fall där 
sakförhållandena inte är tillräckligt entydiga. Normen bör dock formuleras som en 
bedömningsregel, eftersom det är tänkbart att det finns fall av ringa överträdelse, som inte 
kräver att åtgärder vidtas. Att endast lämpliga åtgärder kan vidtas är redan implicerat i och 
med proportionalitetsprincipen och behöver inte uttryckligen formuleras även här. 

Ändringsförslag 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en driftansvarig har för avsikt att 
sända kategori 1-material, 
kategori 2-material eller kött- och benmjöl 
eller animaliskt fett som framställts av 
kategori 1-material till en annan 
medlemsstat, ska den behöriga 
myndigheten i mottagarlandet efter 
ansökan av den driftansvarige besluta 
något av följande:

1. Om en driftansvarig har för avsikt att ta 
emot kategori 1-material, 
kategori 2-material eller kött- och benmjöl 
eller animaliskt fett som framställts av 
kategori 1-material från en annan 
medlemsstat, ska den behöriga 
myndigheten i mottagarlandet underrättas 
och besluta något av följande: 

Or. es



PE419.854v01-00 62/63 AM\765117SV.doc

SV

Motivering

Det föreslagna systemet skapar missförstånd och medför problem med att identifiera behörig 
myndighet. Det är enklare om det är den mottagande operatören som har ansvar för detta 
förfarande och för att underrätta den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den behöriga myndigheten på 
bestämmelseorten får meddelande om 
avsändningen ska den genom 
Traces-systemet underrätta den behöriga 
myndigheten på ursprungsorten om 
mottagandet av varje enskild sändning.

utgår

Or. es

Motivering

Det föreslagna systemet medför svårigheter eftersom det inte går att skicka dessa 
meddelanden med Traces-systemet.

Ändringsförslag 181
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Undantag från punkterna 2–4 ska 
göras för animaliska biprodukter som 
används som tekniska produkter i 
utveckling, testande och framställning av 
läkemedelsprodukter och som 
laboratoriereagenser i andra diagnostiska 
eller forskningsmässiga syften.
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Or. en

Motivering

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.)

Ändringsförslag 182
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) produkterna a) produkterna

i) inte är avsedda att användas som 
fodermaterial för utfodring av 
produktionsdjur eller för utspridning på 
mark där det växer foderväxter avsedda för 
sådana djur,

i) inte är avsedda för utspridning på mark 
där det växer foderväxter avsedda för 
produktionsdjur,

ii) är avsedda för utfodring av pälsdjur, 
och

Or. de

Motivering

Enligt överskriften avses här bestämmelserna för utsläppande på marknaden av andra 
framställda produkter utanför livsmedelskedjan. Inskränkningarna kan därför utelämnas.
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