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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (állati 
melléktermékekre vonatkozó rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0345),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikkének (4) bekezdése 
b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0220/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ezenfelül az e rendeletben 
meghatározott szabályok hatálya alá kell 
tartozniuk azoknak a vadon élő állatoknak, 
valamint az azokból származó hasított 
állati testeknek vagy testrészeknek is, 
amelyeknél felmerül annak a gyanúja, 
hogy fertőző betegséget hordoznak. 
Mindebből nem következik, hogy vadon 
élő állatok esetében kötelező gyűjteni és 

(13) Ezenfelül az e rendeletben 
meghatározott szabályok hatálya alá kell 
tartozniuk azoknak a vadon élő állatoknak, 
valamint az azokból származó hasított 
állati testeknek vagy testrészeknek is, 
amelyeknél felmerül annak a gyanúja, 
hogy fertőző betegséget hordoznak. 
Mindebből nem következik, hogy vadon 
élő állatok esetében kötelező gyűjteni és 
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ártalmatlanítani a természetes élőhelyükön 
elhullott vagy elejtett állatok testét. Helyes 
vadászati gyakorlat esetén a vadon élő 
állatok belét és egyéb testrészeit 
biztonságosan lehet ártalmatlanítani a 
helyszínen. Az elejtett vadból származó 
állati melléktermékekre csak abban az 
esetben vonatkoznak e rendelet előírásai, 
amennyiben az adott vadon élő állat 
forgalomba hozatala élelmiszerhigiéniai 
jogszabályok hatálya alá tartozik, és ezek 
előírják, hogy milyen műveleteket kell 
elvégezni a vadfeldolgozó 
létesítményekben.

ártalmatlanítani a természetes élőhelyükön 
elhullott vagy elejtett állatok testét.

Or. de

Indokolás

A „helyes vadászati gyakorlat” pontatlan jogi fogalom, amely a vadászati jogban így nem 
szerepel. Lásd még a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosítást.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi jogszabályok 
egységessége érdekében e rendeletben a 
víziállatokra, a tenyésztett víziállatokra és 
az azokból származó termékekre 
vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban 
előforduló egyes betegségek megelőzéséről 
és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. 
október 24-i 2006/88/EK irányelv 3. cikke 
(1) bekezdésének e) pontja szerinti 
meghatározást kell alkalmazni.

törölve

Or. de

Indokolás

A vízi állatvilág és melléktermékei a megnevezetteken kívül más vízi állatokat is magukban 
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foglalnak, különösen különböző életszakaszokban lévő gerincteleneket, köztük rovarlárvákat 
és férgeket, amelyek például kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártásánál kerülnek 
felhasználásra. Lásd még a 3. cikk (6) bekezdésére vonatkozó módosítást.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Azokat az állati melléktermékekkel 
kapcsolatos műveleteket, melyek jelentős 
mértékben növelik a köz- és állat-
egészségügyi kockázatokat, csak olyan 
létesítményekben lehet elvégezni, 
amelyeket azt megelőzően az illetékes 
hatóság engedélyezett az adott művelet 
elvégzésére. Ez a feltétel fokozottan 
érvényes a kezeletlen állati 
melléktermékek kezelését és feldolgozását 
végző hulladékfeldolgozó és egyéb 
üzemekre. Engedélyezni kell, hogy egy 
létesítmény többféle kategóriába tartozó 
állati mellékterméket is kezeljen, feltéve 
hogy kizárt a keresztfertőződés lehetősége. 
Engedélyezni kell továbbá ezen feltételek 
módosítását abban az esetben, ha egy 
nagyobb járványkitörés következtében 
nagyobb anyagmennyiséget kell 
ártalmatlanítani, illetve feldolgozni, feltéve 
hogy az ideiglenes használat a módosított 
feltételek mellett nem vezet a betegség 
jelentette kockázat növekedéséhez.

(21) Azokat az állati melléktermékekkel 
kapcsolatos műveleteket, melyek jelentős 
mértékben növelik a köz- és állat-
egészségügyi kockázatokat, csak olyan 
létesítményekben lehet elvégezni, 
amelyeket azt megelőzően az illetékes 
hatóság engedélyezett. Ez a feltétel 
fokozottan érvényes a kezeletlen állati 
melléktermékek kezelését és feldolgozását 
végző, állati melléktermékek 
feldolgozására szolgáló és egyéb 
létesítményekre. Engedélyezni kell, hogy 
egy létesítmény többféle kategóriába 
tartozó állati mellékterméket is kezeljen, 
feltéve hogy kizárt a keresztfertőződés 
lehetősége. Engedélyezni kell továbbá ezen 
feltételek módosítását abban az esetben, ha 
egy nagyobb járványkitörés következtében 
nagyobb anyagmennyiséget kell 
ártalmatlanítani, illetve feldolgozni, feltéve 
hogy az ideiglenes használat a módosított 
feltételek mellett nem vezet a betegség 
jelentette kockázat növekedéséhez.

Or. de

Indokolás

A „hulladékfeldolgozó üzem” fogalma már nem használatos, az „állati melléktermékek 
feldolgozására szolgáló létesítmény” mára egyértelműen meghatározott és bevett fogalommá 
vált.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A trágyát és az emésztőtraktus-
tartalmat nem kell ártalmatlanítani, feltéve 
hogy megfelelő kezelés biztosítja, hogy a 
talajon való alkalmazásuk során nem kerül 
sor betegség átvitelére. A gazdaságban 
elpusztult, valamint – a TSE kivételével –
valamely betegség felszámolása céljából 
leölt állatokból származó melléktermékek 
nem használhatók fel az élelmiszerláncban. 
Ez a korlátozás azokra a Közösség 
területére engedéllyel behozható importált 
állati melléktermékekre is vonatkozik, 
amelyekről a közösségi határállomásokon 
elvégzett vizsgálatok során 
bebizonyosodik, hogy nem tesznek eleget a 
közösségi jogszabályoknak, valamint azon 
termékekre, amelyekről a Közösségen 
belül elvégzett ellenőrzésekben kimutatják, 
hogy nem tesznek eleget a vonatkozó 
követelményeknek.

(29) A trágyát és az emésztőtraktus-
tartalmat nem kell ártalmatlanítani, feltéve 
hogy megfelelő kezelés biztosítja, hogy a 
talajon való alkalmazásuk során nem kerül 
sor betegség átvitelére. A gazdaságban 
elpusztult, valamint a valamely betegség 
felszámolása céljából leölt állatokból 
származó melléktermékek nem 
használhatók fel az élelmiszerláncban. Ez a 
korlátozás azokra a Közösség területére 
engedéllyel behozható importált állati 
melléktermékekre is vonatkozik, 
amelyekről a közösségi határállomásokon 
elvégzett vizsgálatok során 
bebizonyosodik, hogy nem tesznek eleget a 
közösségi jogszabályoknak, valamint azon 
termékekre, amelyekről a Közösségen 
belül elvégzett ellenőrzésekben kimutatják, 
hogy nem tesznek eleget a vonatkozó 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A TSE említése ezen a helyen félreérthető. A TSE-vel fertőzött állati melléktermékek a 
999/2001/EK rendelet hatálya alá tartoznak.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az élelmiszer- és takarmánylánc 
védelmének biztosítása érdekében 
egyértelműen meg kell határozni a 
takarmányozási célra szánt állati 
melléktermékek és az azokból származó 
termékek, valamint a szerves trágyák és 

(41) Az élelmiszer- és takarmánylánc 
védelmének biztosítása érdekében 
egyértelműen meg kell határozni a 
takarmányozási célra szánt állati 
melléktermékek és az azokból származó 
termékek, valamint a szerves trágyák és 
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talajjavítók forgalomba hozatalára 
vonatkozó követelményeket. 
Takarmányozási célra csak a 3. kategóriába 
tartozó anyagokat lehet felhasználni. Az 
állati melléktermékekből előállított szerves 
trágya kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
élelmiszer- és takarmánylánc biztonságát. 
Amennyiben fehérjeszerű anyagból állítják 
elő őket, egy szervetlen vagy 
emészthetetlen anyagösszetevőt kell 
hozzáadni annak megakadályozására, 
hogy közvetlenül fel lehessen használni 
őket takarmányozási célra.

talajjavítók forgalomba hozatalára 
vonatkozó követelményeket. 
Takarmányozási célra csak a 3. kategóriába 
tartozó anyagokat lehet felhasználni. Az 
állati melléktermékekből előállított szerves 
trágya kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
élelmiszer- és takarmánylánc biztonságát.
Amennyiben fehérjeszerű anyagból állítják 
elő őket, a dokumentálást úgy kell 
elvégezni, hogy meg lehessen akadályozni 
az anyag közvetlenül takarmányozási célra 
történő felhasználását.

Or. de

Indokolás

A fehérjeszerű anyagból előállított trágya denaturálását nem helyénvaló megkövetelni.  A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyilvánosság az ilyen – a megfelelő anyag meghatározása 
nélküli – követelményeket félreértelmezi. A denaturálás helyébe azonban a nyomon 
követhetőséget biztosító dokumentálásnak kell lépnie.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Az 1774/2002/EK rendelet értelmében 
nem vonatkoznak a rendelet követelményei 
egyes termékekre, nevezetesen 
madárürülékre, olyan nyersbőrökre, 
amelyeket különleges kezelésnek, például 
cserzésnek vetettek alá, és bizonyos 
vadásztrófeákra. Hasonló kivételeket kell 
előírni a végrehajtó intézkedésekre is, 
többek között az olajkémiai termékekre. 
Ugyanakkor a takarmánylánc megfelelő 
szintű védelmének fenntartása érdekében 
azoknak az üzemeltetőknek, akik 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
gyártásánál felhasznált, 1. és a 2. 
kategóriába tartozó anyagokat kezelnek, 
továbbra is engedéllyel kell rendelkezniük.

(63) Az 1774/2002/EK rendelet értelmében 
nem vonatkoznak a rendelet követelményei 
egyes termékekre, nevezetesen 
madárürülékre, olyan nyersbőrökre, 
amelyeket különleges kezelésnek, például 
cserzésnek vetettek alá, és bizonyos 
vadásztrófeákra. Hasonló kivételeket kell 
előírni a végrehajtó intézkedésekben is, 
többek között az olajkémiai termékekre. 
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Or. de

Indokolás

Nem állhat fenn annak lehetősége, hogy kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártásánál az 
1. és a 2. kategóriába tartozó nyersanyag kerüljön felhasználásra. A 22. cikk e) pontjának ii. 
alpontja és a 45. cikk harmadik albekezdése ennek megfelelően módosult.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet azokra az állati 
melléktermékekre és belőlük származó 
termékekre vonatkozik,

(1) Ez a rendelet a következőkre
vonatkozik:

a) amelyek a közösségi jogszabályok 
értelmében nem használhatók fel emberi 
fogyasztásra; vagy

a) állati melléktermékek és belőlük 
származó termékek, amelyek a közösségi 
jogszabályok értelmében nem használhatók 
fel emberi fogyasztásra; vagy

b) amelyek a közösségi jogszabályok 
értelmében alkalmasak ugyan emberi 
fogyasztásra, de az üzemeltető döntése 
értelmében az emberi fogyasztástól eltérő 
célra szánják őket.

b) állati eredetű termékek, amelyek a 
közösségi jogszabályok értelmében 
alkalmasak ugyan emberi fogyasztásra, de 
az üzemeltető döntése értelmében az 
emberi fogyasztástól eltérő célra szánják 
őket. Ez a döntés visszafordíthatatlan.

Or. de

Indokolás

A fogalmak keverednek, az állati melléktermékek a 3. cikk meghatározása szerint nem 
használhatók fel emberi fogyasztásra, emberi fogyasztásra csak az állati eredetű termékek 
szánhatók (3. cikk (17) bekezdés). Nem válhat lehetővé a vállalatok számára, hogy olyan 
termékeket, amelyeket korábban az emberi fogyasztásból kizártak, ismét forgalomba 
hozzanak.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. olyan vadon élő szárazföldi állatokra, 
amelyeket a helyes vadászati gyakorlattal 
összhangban nem gyűjtöttek be elejtés 
után,

ii. olyan vadon élő szárazföldi állatokra, 
amelyeket a vadászati jog előírásai 
alapján nem gyűjtöttek be elejtés után,

Or. de

Indokolás

A „helyes vadászati gyakorlat” pontatlan jogi fogalom, amely a vadászati jogban így nem 
szerepel.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a származási gazdaságban nyert, tartott, 
ártalmatlanított vagy felhasznált folyékony 
tej vagy kolosztrum, és az ezekből 
származó termékek,

d) a származási gazdaságban nyert, tartott, 
ártalmatlanított vagy felhasznált tej, 
tejalapú termékek és kolosztrum,

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség és a rendelet olvashatóságának javítása érdekében. A választott szövegezés 
megegyezik a 20. cikk f) pontjának szövegezésével. Továbbá kérdéses, mi értendő „folyékony 
tej” alatt.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) állati zsiradékból előállított vegyi 
anyagok, feltéve, hogy az előállítás 
megfelel a végrehajtási jogszabály 
rendelkezéseinek. 

Or. de

Indokolás

Az állati zsiradékokból előállított vegyi anyagok felvehetők a kivételek közé, mivel a 
lábjegyzetben rögzített feltételek mellett az előállított vegyi anyagok igen csekély kockázatot 
jelentenek az emberi és állati egészségre.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „állati melléktermékek”: elhullott 
állatok egész teste vagy testrésze, vagy 
állati eredetű termékek, beleértve a 
petesejteket, embriókat és a spermát is, a 
11., 12. és 13. cikk értelmében;

(1) „állati melléktermékek”: elhullott 
állatok egész teste vagy testrésze, vagy 
állati eredetű termékek, beleértve a 
petesejteket, embriókat és a spermát is, a 
11., 12. és 13. cikk értelmében, amelyeket 
nem emberi fogyasztásra szántak;

Or. de

Indokolás

Annak világossá tétele érdekében, hogy a rendelet csak a 2. cikk (1) bekezdése szerinti állati 
melléktermékekre vonatkozik, az „állati melléktermékek” fogalommeghatározásának 
tartalmaznia kell az emberi fogyasztás kizárására való utalást. Ezzel a rendelet elődjének 
fogalommeghatározása tér vissza, és elkerülhetőek a félreértések.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „kedvtelésből tartott állat”: ember által 
táplált és tartott, nem mezőgazdasági célra 
szánt, a 998/2003/EK rendelet I. 
mellékletében felsorolt állatfajok;

(5) „kedvtelésből tartott állat”: bármilyen,
ember által gazdálkodáson kívüli célból és 
szokványosan táplált és tartott – de 
fogyasztásra nem kerülő – fajhoz tartozó 
állat;

Or. de

Indokolás

Az uniós jogszabályok egységessége érdekében már meglévő fogalommeghatározásokat kell 
használni, a fenti az e rendelet előtti 1774/2002/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének h) 
pontjából származik.  A bizottsági javaslat a 998/2003/EK rendeletre hivatkozik, amely nem 
teljes listát tartalmaz. Az állandó jogszabályi utalások akadályozzák a rendelet 
olvashatóságát és érthetőségét, és ezáltal nincsenek összhangban a helyes jogalkotás elveivel.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „vízi állatok”: a 2006/88/EK irányelv 
3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott vízi állatok;

(6) „vízi állatok”: bármely, mindig vagy 
túlnyomórészt vízben élő állatfaj, minden 
életszakaszában, valamint az abból 
származó termékek;

Or. de

Indokolás

A vízi állatvilág és melléktermékei a megnevezetteken kívül más víziállatokat is magukban 
foglalnak, különösen különböző életszakaszokban lévő gerincteleneket, köztük rovarlárvákat 
és férgeket, amelyek például kedvtelésből tartott állatok eledelének gyártásánál kerülnek 
felhasználásra. Lásd még a (17) preambulumbekezdés módosítását.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „előállító”: bármely olyan személy, 
aki állati mellékterméket vagy abból 
származó terméket állít elő;

törölve

Or. de

Indokolás

Az „előállító” fogalommeghatározását törölni kell, mert a fogalom egyrészt e rendelet keretei 
között nem használatos, másrészt az üzemeltetőre vonatkozó fogalommeghatározás erre is 
kiterjed.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) „nyomással történő sterilizálás”: állati 
melléktermékek feldolgozása legalább 20 
percen keresztül folyamatosan több mint 
133°C-os maghőmérséklet és legalább 3 
bar abszolút nyomás mellett, legfeljebb 50 
mm nagyságú részekre történő bontásukat 
követően;

(16) „nyomással történő sterilizálás”: állati 
melléktermékek nyomás alatt történő
feldolgozása a végrehajtási 
rendelkezésekben rögzített 
paramétereknek megfelelően;

Or. de

Indokolás

A műszaki adatok felvétele nem áll összhangban a többi fogalommeghatározás rendszerével. 
A műszaki adatokat a végrehajtási rendeletben kell szabályozni, hogy ha szükségessé válik a 
kiigazítás, a módosítást komitológiai eljárás keretében el lehessen végezni.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) „állati eredetű termékek”: állatokból 
és belőlük származó termékekből kapott 
termékek, beleértve az élő állatokat is, 
amennyiben azokat ilyen használatra 
előkészítették;

(17) „állati eredetű termékek”:

- állati eredetű élelmiszerek, beleértve a 
mézet és a vért,
- emberi fogyasztásra szánt élő kagylók, 
élő tüskésbőrűek, élő zsákállatok és élő 
tengeri csigák, valamint
- emberi fogyasztásra szánt, állatokból és 
belőlük származó termékekből nyert 
termékek, beleértve az élő állatokat is, 
amennyiben azokat ilyen használatra 
előkészítették;

Or. de

Indokolás

Az egységes és helyes jogalkotás elveivel összhangban e helyen a 853/2004/EK rendelet I. 
melléklete 8.1. pontjának az állati eredetű termékekre vonakozó fogalommeghatározásához 
kell visszanyúlni. Erre annál is inkább szükség van, mivel a 853/2004/EK rendelet szerint 
engedélyezett létesítményeket az új rendelet szerint nem kell újra engedélyeztetni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) „távoli területek”: azon területek, 
amelyeken az állatpopuláció olyan kicsi, és 
a létesítmények olyan távol vannak 
egymástól, hogy az állati melléktermékek 
összegyűjtéshez és szállításhoz szükséges 
intézkedések a helyszíni ártalmatlanításhoz 
képest aránytalanul nagy terhet 

(23) „távoli területek”: azon területek, 
amelyeken az állatpopuláció olyan kicsi, és 
az üzemek vagy létesítmények olyan távol 
vannak egymástól, hogy az állati 
melléktermékek összegyűjtéshez és 
szállításhoz szükséges intézkedések a 
helyszíni ártalmatlanításhoz képest 
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jelentenének; aránytalanul nagy terhet jelentenének;

Or. de

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele és egységesítése érdekében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) „levágott állat teste”: az állat teste a 
vágás és zsigerelés után;

Or. de

Indokolás

A „levágott állatok teste” kifejezés többször előfordul, a fogalommeghatározás azonban 
hiányzik. A fenti fogalommeghatározás a 853/2004/EK rendeletből származik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az állati melléktermékek 
összegyűjtésére és ártalmatlanítására 
szolgáló hatékonyan működő rendszert 
hoznak létre, amelyet az illetékes hatóság 
folyamatosan ellenőriz,

a) gondoskodnak arról, hogy az (1) 
bekezdésben megjelölt intézkedéseket az 
illetékes hatóság folyamatosan ellenőrizze;

Or. de

Indokolás

A törölt szövegrész az (1) bekezdést ismétli, ezért a helyes jogalkotás elvével összhangban 
törölni kell. A működőképes rendszer biztosítása a cikk (1) bekezdéséből közvetlenül 
következik.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e rendszer működtetésére megfelelő 
forrásokat különítenek el.

b) biztosítják, hogy a 11. cikk és a 12. cikk 
b)–h) pontja szerinti állati melléktermékek 
tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt 
infrastruktúra működtetésére megfelelő
források álljanak rendelkezésre.

Or. de

Indokolás

Az alapvető finanszírozási kötelezettség előírása a tagállamok számára aránytalannak 
tekinthető, a finanszírozási kötelezettségnek sokkal inkább csak az állati járványhigiéniai 
szempontból aggodalomra okot adó anyagok esetében kellene fennállnia.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Általános állat-egészségügyi korlátozások
(1) A 2. cikk (4) bekezdésének sérelme 
nélkül az állati melléktermékek és az 
azokból származó termékek nem 
szállíthatók el olyan gazdaságokból, 
üzemekből vagy körzetekből, amelyekre 
korlátozás vonatkozik
a) a közösségi állat-egészségügyi 
jogszabályok értelmében, vagy

b) súlyos fertőző betegség jelenléte 
következtében,
i. amely szerepel a 92/119/EGK irányelv I. 
mellékletében, vagy
ii. amely szerepel a Bizottság által 
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összeállított jegyzékben.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek a b) pont ii. alpontjában 
meghatározott, kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló szükséges 
rendelkezéseket, a 48. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
az állati melléktermékeket és az azokból 
származó termékeket olyan feltételek 
mellett szállítják, melyeket a fertőzés 
emberre vagy állatra történő átvitelének 
megakadályozása céljából a Bizottságnak 
el kell fogadnia.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
48. cikk (5) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Ez a cikk nem szükséges, mivel a lényegében közösségi jogszabályokon alapuló, 
állatbetegségek elleni védekezésre irányuló előírások részletesen szabályozzák, mely termékek 
szállíthatók el a korlátozás által érintett területekről. Ezért elegendő a 2. cikk (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezés.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Állati melléktermékekből származó egyéb 
termékeknek a takarmányláncon kívüli 

forgalomba hozatala
(1) Az üzemeltetők forgalomba hozhatnak 
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a 2. cikk (3) bekezdésétől eltérő, állati 
melléktermékekből származó termékeket, 
amennyiben:
a) a szóban forgó termékeket
i. nem szánják takarmányanyagként való 
felhasználásra haszonállatok 
takarmányozása céljából, vagy pedig 
olyan talajon való alkalmazásra, amelyen 
az ilyen állatok legelnek,
ii. prémes állatok takarmányozására 
szánják, valamint 
b) a köz- és állat-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzését az alábbiakkal biztosítják:
i. a 42. cikkel összhangban biztonságos 
forrásból való beszerzés,
ii. a 43. cikkel összhangban biztonságos 
kezelés, amennyiben a biztonságos 
forrásból való beszerzés nem garantál 
elégséges ellenőrzést, vagy
iii. annak ellenőrzése, hogy a termékeket 
a 44. cikkel összhangban kizárólag 
biztonságos végfelhasználásra 
alkalmazzák, amennyiben a biztonságos 
kezelés nem garantálja a megfelelő 
ellenőrzést.
(2) A piaci szereplők az (1) bekezdésben 
említett, állati melléktermékekből 
származó terméket korlátozás nélkül 
forgalomba hozhatják, amennyiben a 
Bizottság a (3) bekezdéssel összhangban 
olyan végpontot határoz meg az előállítási 
láncban, amelyet követően e termékek 
már nem jelentenek jelentős köz- vagy 
állat-egészségügyi kockázatot.
(3) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
azon feltételek tekintetében, amelyek 
meghatározzák az előállítási lánc azon 
végpontját, amelyet követően a 
forgalomba hozatalra nem vonatkoznak 
köz- és állat-egészségügyi követelmények;

Or. de
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(Lásd a bizottsági javaslat 41. cikkét)

Indokolás

Az állati melléktermékeket fel lehet dolgozni olyan mértékben, hogy ne jelentsenek köz- vagy 
állat-egészségügyi kockázatot. A végpont az átdolgozott, új rendelet központi fogalma, és 
korlátozza a rendeletnek az I. fejezet 1. szakaszában meghatározott hatályát. A végpontot 
ezért már ebben a szakaszban le kell írni, nem csak a 41. cikkben.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 45. cikk (3) albekezdésében említett, a
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
kezelése vagy előállítása.

f) kedvtelésből tartott állatok eledelének 
kezelése vagy előállítása.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy a hobbiállat-eledeleket előállító gyárakat nyilvántartásba kell-e venni, 
illetve engedélyezni kell-e. Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontját, a 7. cikk (1) 
bekezdésének f) pontját és a 45. cikket az állateledelekre vonatkozó egészségügyi 
jogszabályokra vonatkozóan. Az ágazat egységessége érdekében valamennyi állateledeleket 
gyártó létesítmény esetében általános engedélyre van szükség, hogy el lehessen kerülni a 
kereskedelem során felmerülő problémákat. Az Európai Unión belül az egészségügyi 
bizonyítványok kibocsátásához a létesítményt helyileg engedélyezni kell ahhoz, hogy a 
Közösségbe irányuló behozatalt engedélyezni lehessen. Továbbá a kedvtelésből tartott állatok 
eledelének gyártásánál nem válhat lehetővé az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok 
felhasználása. Lásd még a 22. cikk e) pontját.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan műveletek, amelyek a következő 
jogszabályokkal összhangban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 

a) olyan műveletek, amelyek tekintetében 
a létesítményt a következő jogszabályokkal 
összhangban engedélyezték vagy 
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üzemek vagy létesítmények engedélyezése 
vagy nyilvántartásba vétele hatálya alá 
tartoznak:

nyilvántartásba vették:

Or. de

Indokolás

Az „üzemekre” való utalás ebben a rendelkezésben nem áll összhangban az előzményekkel. A 
853/2004/EK rendelet értelmében csak létesítmények engedélyezhetők, üzemek nem. Ugyanez 
érvényes a takarmányok vonatkozásában is (183/2005/EK). A fogalmat egységesen kell 
használni. Ez megfelel a „létesítmény” 3. cikk (21) bekezdése szerinti 
fogalommeghatározásának is.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan biogáz üzemek és komposztáló 
üzemek, amelyekben az állati 
melléktermékeket és az azokból származó 
termékeket a 9. cikk c) pontjában előírt
paraméterek szerint alakítják át,

c) olyan biogáz üzemek és komposztáló 
üzemek, amelyek az állati 
melléktermékeket és az azokból származó 
termékeket a 9. cikk c) pontjának 
megfelelően a végrehajtási 
intézkedésekben rögzített paraméterek 
szerint alakítják át,

Or. de

Indokolás

Nyelvi pontosítás annak egyértelművé tétele érdekében, hogy e rendelkezés a 9. cikkben 
megjelölt végrehajtási intézkedésekre hivatkozik, és nem körkörös érvelésről van szó.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a VI. fejezet 2. szakaszának hatálya alá 
tartozó üzemek és létesítmények, kivéve a 
6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 

f) a VI. fejezet 2. szakaszának hatálya alá 
tartozó üzemek és létesítmények, kivéve a 
kedvtelésből tartott állatok eledelének 
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említett üzemek. előállításával foglalkozó létesítmények.

Or. de

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjához hasonlóan nem világos, hogy a hobbiállat-eledeleket 
előállító gyárakat nyilvántartásba kell-e venni, illetve engedélyezni kell-e. Lásd a 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontját, a 7. cikk (1) bekezdésének f) pontját és a 45. cikket az állateledelekre 
vonatkozó egészségügyi jogszabályokra vonatkozóan. Az ágazat egységessége érdekében 
valamennyi állateledeleket gyártó létesítmény esetében általános engedélyre van szükség, 
hogy el lehessen kerülni a kereskedelem során felmerülő problémákat. Az Európai Unión 
belül az egészségügyi bizonyítványok kibocsátásához a létesítményt helyileg engedélyezni kell 
ahhoz, hogy a Közösségbe irányuló behozatalt engedélyezni lehessen. Továbbá a kedvtelésből 
tartott állatok eledelének gyártásánál nem válhat lehetővé az 1. és a 2. kategóriába tartozó 
anyagok felhasználása. Lásd még a 22. cikk e) pontját. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) állati melléktermékek és az azokból 
származó termékek szállítása.

Or. de

Indokolás

Az állati melléktermékeket szállító üzemeltetőkre vonatkozó nyilvántartásba vételi 
kötelezettség esetében a hatóság tudomást szerezne a szállítást végző üzemeltetőkről, és így 
lehetővé válna a felügyelet, és jobban meg lehetne akadályozni az állati melléktermékek 
élelmiszerekké való esetleges átminősítését a szállítás során. Lásd még a 7. cikk (2) 
bekezdését.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjával 
összhangban az engedélyezés alóli 

2. Az (1) bekezdés a), b), c) és g) pontjával 
összhangban az engedélyezés alóli 
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mentességben részesülő üzemeket és 
létesítményeket az illetékes hatóság az 
üzemeltető kérelmére nyilvántartásba 
veszi.

mentességben részesülő üzemeket és 
létesítményeket nyilvántartásba vételi 
kötelezettség terheli.

A kérelemnek az alábbi információkat kell 
tartalmaznia:

A nyilvántartásba vételi kérelemnek az 
alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a felhasznált állati melléktermékek 
kategóriája,

a) a felhasznált állati melléktermékek 
kategóriája,

b) az állati melléktermék vagy abból 
származó termékek mint a felhasználás 
céljából kiindulási anyagok 
felhasználásával végzett, az engedélyezés 
tárgyát képező műveletek jellege.

b) az állati melléktermék vagy abból 
származó termékek mint a felhasználás 
céljából kiindulási anyagok 
felhasználásával végzett, az engedélyezés 
tárgyát képező műveletek jellege.

Or. de

Indokolás

Nyelvi pontosítás. A 7. cikk (1) bekezdése g) pontjának említése az állati melléktermékek 
szállítását végző üzemeltetőkre vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség egyértelművé 
tétele érdekében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 9. cikkel összhangban meghatározott 
higiéniai követelmények szerint kezeli az 
állati melléktermékeket, és amennyiben e 
rendelet vagy az e rendelettel összhangban 
elfogadott szabályok előírják, az azokból 
származó termékeket,

b) az e rendelet I. melléklete szerinti és a 
9. cikkel összhangban meghatározott 
további higiéniai követelmények szerint 
kezeli az állati melléktermékeket, és 
amennyiben e rendelet vagy az e 
rendelettel összhangban elfogadott 
szabályok előírják, az azokból származó 
termékeket,

Or. de

Indokolás

Az általános higiéniai követelményeket nem a komitológiai eljárás keretében meghatározott 
végrehajtási rendelkezések részeként kellene rögzíteni, hanem alapvető fontosságuk miatt a 
rendelet alapszövegében kell kifejteni őket. Lásd még a 9. cikk d) pontjának i. alpontját.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Azon üzemek és létesítmények, 
amelyeket már az 1774/2002/EK rendelet 
szerint engedélyeztek vagy vettek 
nyilvántartásba, mentesülnek az újbóli 
engedélyeztetés vagy nyilvántartásba vétel 
alól.

Or. de

(Lásd a bizottsági javaslat 51. cikkét)

Indokolás

A szabályozás célja a bürokrácia csökkentése anélkül, hogy a kockázat növekedne. Ezt eddig 
az 51. cikk (Átmeneti intézkedések) tartalmazta, érthetőbb azonban, ha az engedélyezésről 
szóló cikkben kerül említésre.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az engedélyezett üzemekben és 
létesítményekben alkalmazandó általános 
higiéniai követelmények,

törölve

Or. de

Indokolás

Az általános higiéniai követelményeket nem a komitológiai eljárás keretében meghatározott 
végrehajtási rendelkezések részeként kellene rögzíteni, hanem alapvető fontosságuk miatt a 
rendelet alapszövegében kell kifejteni őket. Az ennek megfelelő kiigazításokat a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja rögzíti.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) állatokból nyert állati melléktermékek, 
amelyeket a 96/22/EK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének d) pontja és a 96/23/EK 
irányelv 2. cikkének b) pontja értelmében 
illegális kezelésnek vetettek alá,

c) állatokból nyert állati eredetű termékek, 
amelyeket a 96/22/EK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének d) pontja vagy a 96/23/EK 
irányelv 2. cikkének b) pontja értelmében 
jogellenes kezelésnek vetettek alá,

Or. de

Indokolás

Az „illegális” szó ebben az összefüggésben nem helyénvaló. A két megjelölt irányelv között 
logikai okokból a „vagy” szónak kell állnia, különben a rendelkezés csak a mindkét irányelv 
értelmében jogellenes kezelésre vonatkozna.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

e) a nemzetközi viszonylatban működő 
közlekedési eszközökről származó 
élelmiszer-hulladék;

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) közegészségügyi vagy állat-
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egészségügyi kockázatot jelentő, 3. 
kategóriába tartozó romlott anyag.

Or. de

Indokolás

A korábban 3. kategóriába sorolt romlott anyagokat abban az esetben, ha egészségügyi 
kockázatot jelenthetnek, a 2. kategóriába kell sorolni, és ennek megfelelően kell kezelni. Lásd 
még a 21. cikk c) pontját és a 23. cikk (1) bekezdésének g) pontját.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vágóhídon levágott és a levágás előtti 
vizsgálatot követően emberi fogyasztásra 
alkalmasnak ítélt állatokból, vagy a 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
emberi fogyasztás céljából elejtett vadon 
élő állatból származó következő részek:

b) levágott állatok tetemei vagy a 
vágóhídon levágott és a levágás előtti 
vizsgálatot követően emberi fogyasztásra 
alkalmasnak ítélt állatokból, vagy a 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
emberi fogyasztás céljából elejtett vadon 
élő állatból származó következő részek:

Or. de

Indokolás

A b) bekezdés i. alpontjával való egyezés megteremtése érdekében ehelyütt a levágott állatok 
tetemeivel ki kell egészíteni a szöveget.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. baromfifej, ii. nem emberi fogyasztásra szánt
baromfifej,

Or. de
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Indokolás

A beszúrással egyértelművé válik, hogy csak bizonyos baromfifejekről van szó, gondolni kell 
ugyanis arra, hogy az EU-ban is részben fejjel együtt árusítják a baromfit.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nyersbőr és irha, beleértve az abból 
származó vágási melléktermékeket és 
hasított bőrt,

iii. nyersbőr és irha, beleértve az abból 
származó vágási melléktermékeket és 
hasított bőrt, amelyet nem az emberi 
fogyasztásra szánt zselatin vagy egyéb 
élelmiszerek gyártására szánnak,

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek higiéniáját a 853/2004/EK rendelet szabályozza, és világossá kell tenni, hogy 
az (emberi fogyasztásra szánt) zselatint nem 3. kategóriába tartozó anyagból állítják elő. Ez a 
félreértés a múltban nagyobb problémákhoz vezetett.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan állatok vére, amelyek emberre 
vagy állatra vérrel átvihető betegség 
klinikai tüneteit nem mutatták, és a 
következőkből nyerik őket:

c) olyan állatok vére, amelyek emberre 
vagy állatra vérrel átvihető betegség 
klinikai tüneteit nem mutatták, és a 
következőkből nyerik őket:

Or. de

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az emberi fogyasztásra szánt termékek 
előállításából származó állati 
melléktermékek, a zsírtalanított csontokat 
és töpörtyűt is beleértve;

d) az emberi fogyasztásra szánt termékek 
előállításából származó, azonban 
élelmiszerelőállításra már nem szánt állati 
melléktermékek, beleértve az öblített tejet 
és a zsírtalanított csontokat és töpörtyűt is;

Or. de

Indokolás

(1) Annak egyértelművé tétele céljából, hogy az öblített tej is a 3. kategóriába tartozik, mivel 
a múltban elhatárolási nehézségek adódtak.

(2) Az élelmiszerek higiéniáját a 853/2004/EK rendelet szabályozza, és világossá kell tenni, 
hogy az (emberi fogyasztásra szánt) zselatint nem 3. kategóriába tartozó anyagból állítják 
elő. Ez a félreértés a múltban nagyobb problémákhoz vezetett.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állati eredetű termékek az élelmiszer-
hulladék kivételével, amelyeket – emberi 
fogyasztás vagy állatok élelmezése céljából 
történő forgalomba hozatalukat követően –
kereskedelmi okok, előállítási vagy 
csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és 
állat-egészségügyi kockázatot nem jelentő 
problémák következtében nem tekintenek 
emberi fogyasztás vagy állati élelmezés 
céljára alkalmasnak,

e) állati eredetű termékek az élelmiszer-
hulladék kivételével, amelyek nem 
jelentenek köz- és állat-egészségügyi 
kockázatot és amelyeket – emberi 
fogyasztás vagy állatok élelmezése céljából 
történő forgalomba hozatalukat követően –
kereskedelmi okok, előállítási vagy 
csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és 
állat-egészségügyi kockázatot nem jelentő 
problémák következtében nem tekintenek 
emberi fogyasztás vagy állati élelmezés 
céljára alkalmasnak,

Or. de
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Indokolás

A mondat átalakítása az „amelyek nem jelentenek kockázatot az emberi vagy állati 
egészségre” kitétellel annak egyértelművé tételére szolgál, hogy a mondat az 
élelmiszerhulladékokra is vonatkozik.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) emberi fogyasztásra szánt haltermékeket 
gyártó üzemekből vagy létesítményekből 
származó, vízi állatokból nyert friss állati 
melléktermékek,

h) emberi fogyasztásra szánt haltermékeket 
gyártó üzemekből vagy létesítményekből 
származó, vízi állatokból nyert állati 
melléktermékek,

Or. de

Indokolás

A „friss” szót törölni kell. Nem érthető, hogy a vízi állatok nem friss melléktermékeire miért 
nem kell kiterjeszteni a rendelkezést. Emellett a „friss” fogalom erősen függ a mindenkori 
értelmezéstől és objektív kritériumoknak nem felel meg.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a Rodentia (rágcsálók) és a 
Lagomorpha (nyúlalakúak) rendbe 
tartozó elhullott állatok és azok testrészei, 
kivéve a 12. cikk a)–g) pontjában említett, 
az 1. vagy 2. kategóriába tartozó 
anyagokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Állati tetemek a kereskedelmi okokból leölt naposcsibék kivételével mindig csak 2. 
kategóriába tartozó anyagok lehetnek.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) nyersbőr és irha, pata, toll, gyapjú, szarv, 
szőr és prém, amelyek olyan, a c) pontban
meghatározottaktól eltérő elhullott 
állatokból származnak, amelyek 
semmilyen, e termékeken keresztül 
emberre vagy állatra átvihető betegség 
tüneteit nem mutatták;

l) nyersbőr és irha, pata, toll, gyapjú, szarv, 
szőr és prém, amelyek olyan, a b) pontban
meghatározottaktól eltérő elhullott 
állatokból származnak, amelyek 
semmilyen, e termékeken keresztül 
emberre vagy állatra átvihető betegség 
tüneteit nem mutatták;

Or. de

Indokolás
Ehelyütt nyilvánvalóan a b), nem pedig a c) pontra történő hivatkozásról van szó.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ma) kis- és nagykereskedelmi hulladék.

Or. de

Indokolás

A kis- és nagykereskedelmi hulladék hasonló kockázatot rejt magában, mint az 
élelmiszerhulladék, ezért egyértelműen a kategóriába tartozó anyagaként kell őket definiálni. 
Arra az esetre, ha romlottak, a 12. cikk (ÚJ) i) pontjához fűzött módosítással biztosították, 
hogy az ilyen anyagok ekkor a 2. kategóriába tartoznak.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az állati melléktermékeket vagy az 
azokból származó termékeket feladó, 
szállító vagy fogadó minden személy
nyilvántartást vezet a szállítmányokról és 
az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi 
okmányokról vagy egészségügyi 
bizonyítványokról.

(1) Az állati melléktermékeket vagy az 
azokból származó termékeket feladó, 
szállító vagy fogadó minden üzemeltető
nyilvántartást vezet a szállítmányokról és 
az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi 
okmányokról vagy egészségügyi 
bizonyítványokról.

Or. de

Indokolás

Ehelyütt így hangzik helyesen: „minden üzemeltető”, mivel a „személy” fogalma a 2. cikkben 
nincs definiálva, az „üzemeltető” ellenben a 2. cikk (12) bekezdésében igen.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az állati melléktermékeket feldolgozó, 
az állati melléktermékeket biogázzá és 
komposzttá átalakító üzemek, valamint az 
egynél több állatimelléktermék-kategóriát 
kezelő üzemek a veszélyelemzés és a 
kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) 
rendszerének alapelveivel összhangban 
kialakítják az (1) bekezdésben említett
eljárást.

(3) Az állati melléktermékeket feldolgozó, 
az állati melléktermékeket biogázzá és 
komposzttá átalakító üzemek, valamint az 
egynél több állatimelléktermék-kategóriát 
kezelő üzemek kialakítják az (1) 
bekezdésnek megfelelően a 
veszélyelemzés és a kritikus ellenőrzési 
pontok (HACCP) rendszerének alapelvein 
alapuló egy vagy több eljárást.

Az ilyen üzemek üzemeltetői elvégzik 
elsősorban a következőket:

Az ilyen üzemek üzemeltetői elvégzik 
elsősorban a következőket:

a) azonosítják és ellenőrzik a kritikus 
ellenőrzési pontokat az üzemekben;

a) azon veszélyek azonosítása, amelyeket 
meg kell előzni, ki kell zárni vagy 
elfogadható szintre kell csökkenteni;

b) kidolgozzák és végrehajtják a kritikus
ellenőrzési pontok figyelemmel kísérésére 
és ellenőrzésére szolgáló módszereket;

b) a kritikus szabályozási pontok
meghatározása azon lépésnél vagy azon 
lépéseknél, ahol a szabályozás a veszély 
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megelőzéséhez, kizárásához vagy 
elfogadható szintre csökkentéséhez 
elengedhetetlen;

c) ha az eljárásból származó terméket nem 
közvetlenül ugyanazon a helyszínen 
ártalmatlanítják égetés, együttégetés, 
hulladékként való elégetés vagy a 22. cikk 
a) pontjában engedélyezett más 
ártalmatlanítási módszer útján, 
reprezentatív ellenőrzést végeznek az 
alábbiak betartásának ellenőrzése 
céljából:

c) a kritikus szabályozási pontokon az 
elfogadhatóság és elfogadhatatlanság 
különválasztásához szükséges kritikus 
határértékek megállapítása az azonosított 
veszélyek megelőzéséhez, kizárásához
vagy elfogadható szintre csökkentéséhez;

i. minden egyes feldolgozott tétel megfelel-
e azon szabványoknak, különösen a 
feldolgozási módszerek és a végtermék 
mikrobiológiai biztonsága tekintetében, 
amelyeket az e cikk (6) bekezdésével 
összhangban elfogadott intézkedésekben 
határoztak meg,
ii. a közösségi jogszabályokban a fizikai és 
kémiai szermaradványokra vonatkozóan 
megállapított maximálisan engedélyezett 
értékeket betartották-e;
d) nyilvántartják-e az adott esetben a b) és 
c) pontban említett ellenőrzések és 
vizsgálatok eredményeit és azokat 
legalább két évig megőrzik-e az illetékes 
hatóságnak történő bemutatás céljából;

d) hatékony felügyeleti eljárások 
létrehozása és alkalmazása a kritikus 
szabályozási pontokon;

da) helyesbítő tevékenységek 
meghatározása, amikor a felügyelet jelzi, 
hogy a kritikus szabályozási pont nincs 
ellenőrzés alatt;
db) rendszeresen végrehajtandó eljárások 
létrehozása az a)–e) pontban vázolt 
intézkedések hatékony működésének
igazolására;
dc) az üzem vagy létesítmény jellegének és 
méretének megfelelő olyan 
dokumentumok és nyilvántartások 
létrehozása, amelyek igazolják az a)–f) 
pontban vázolt intézkedések hatékony 
alkalmazását. Ha bármilyen változtatást 
hajtanak végre a terméken, a folyamaton 
vagy bármelyik lépésben, az üzemeltetők 
felülvizsgálják az eljárást, és elvégzik a 
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szükséges változtatásokat.
e) olyan rendszert vezetnek-e be, amellyel 
biztosítható minden elszállított tétel 
nyomon követhetősége.

e) olyan rendszer felállítása, amellyel 
biztosítható minden elszállított tétel 
nyomon követhetősége.

Or. de

Indokolás

A jobb érhetőség és alkalmazhatóság érdekében ehelyütt a higiénáról szóló 852/2004/EK 
rendelet megfogalmazását használták fel.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szárazföldi állatok takarmányozása az 
ugyanazon fajhoz tartozó állatok testéből 
vagy testrészeiből származó feldolgozott 
állati fehérjével,

a) a prémes állatok kivételével a
szárazföldi állatok takarmányozása az 
ugyanazon fajhoz tartozó állatok testéből 
vagy testrészeiből származó feldolgozott 
állati fehérjével,

Or. de

Indokolás

A prémes állatoknak a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti, feldolgozott állati 
fehérjével történő takarmányozása, valamint a szerves trágyával kezelt területeken történő 
legeltetés, illetve az ilyen területekről származó zöld takarmány feletetése a rendelet lényeges 
elemeit képezik. Ezeket a 18. cikk (2) bekezdésétől eltérően nem a végrehajtási 
rendelkezésekben kellene szabályozni. A 18. cikk (2) bekezdését ezért törölni kell, és megfelelő 
módosításokat kell eszközölni az (1) bekezdésben.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) haszonállatok legeltetetés vagy 
közvetlen takarmányozás útján zöld 

c) haszonállatok legeltetetés vagy 
közvetlen takarmányozás útján zöld 
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takarmánnyal való ellátása olyan területről, 
amelyeken a trágya kivételével szerves 
trágyát és talajjavító szereket alkalmaztak,

takarmánnyal való ellátása olyan területről, 
amelyeken a trágya kivételével szerves 
trágyát és talajjavító szereket alkalmaztak,
kivéve, ha a legeltetés vagy a zöld 
takarmány levágása várakozási idő letelte 
után történik, ami biztosítja a köz- és 
állat-egészségügyi kockázatok megfelelő 
ellenőrzését és legalább 21 napot tesz ki.

Or. de

Indokolás

A jó minőségű komposzt és a szerves trágya mezőgazdasági célra használt területeken történő 
alkalmazását az erőforrások fenntartható használatának értelmében lehetővé kell tenni. A 
jelenlegi irányelvben ezért szintén a 21 napos időtartamot említik. Mivel a várakozási idő 
hatása időjárásfüggő is lehet, 21 napnál nem rövidebb, kockázathoz igazított várakozási időt 
kell meghatározni. Lásd még a 18. cikk (2) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
meghatározott tilalmak egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
végrehajtási szabályokat határozhat meg, 
valamint az alábbiakat engedélyező 
intézkedéseket:

törölve

a) az (1) bekezdés a) pontjától eltérve 
prémes állatok esetében takarmányozás az 
ugyanazon fajhoz tartozó állatok testéből 
vagy testrészeiből származó feldolgozott 
állati fehérjével, valamint
b) az (1) bekezdés c) pontjától eltérve 
haszonállatok takarmányozása olyan 
legelőkön, amelyeken szerves műtrágyát 
és talajjavító szereket alkalmaztak, feltéve, 
hogy a legeltetés vagy a zöld takarmány 
levágása várakozási idő letelte után 
történik, ami biztosítja a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok megfelelő 
ellenőrzését.
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Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
48. cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A prémes állatoknak a feldogozott állati fehérjével a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
alapján történő etetésekor, valamint a szerves trágyával kezelt területek legeltetése esetén, 
illetve az ilyen területek zöld takarmányának etetésre használatakor a rendelet alapvető 
szabályozásairól van szó. Ezeket a 18. cikk (2) bekezdésétől eltérően nem a végrehajtási 
rendelkezésekben kellene szabályozni. A 18. cikk (2) bekezdését ezért törölni kell, és megfelelő 
módosításokat kell eszközölni az (1) bekezdésben.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 11. cikk c) pontjában említett, az 1. 
kategóriába tartozó anyag esetében a 
2002/32/EK irányelv 8. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
méregtelenítési eljárásnak vetik alá, és a 
21. cikk c), d) és e) pontja szerint 
használják fel,

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a cikk azt a következményt hordozza magában, hogy az 1. kategóriába tartozó anyagot az 
állati takarmányhoz alapanyagként lehet felhasználni. Ezen rendelet keretében a 
továbbiakban is csak meghatározott, 3. kategóriába tartozó anyagot lehet állati takarmánnyá 
feldolgozni.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) engedélyezett üzemben kell feldolgozni, 
kivéve olyan anyagok esetében, amelyek 
bomlás, szennyeződés vagy állagromlás 
következtében elfogadhatatlan köz- vagy 
állat-egészségügyi kockázatot jelentenek, 
az alábbiakra felhasználva:

c) engedélyezett üzemben kell feldolgozni
és felhaszálni

Or. de

Indokolás

A 3. kategóriájú anyag definíció szerint nem tartalmazhat „elfogadathatatlan köz- vagy állat-
egészségügyi kockázatot”. Az egyértelműség kedvéért a 12. cikk (ÚJ) i) pontjában 2. 
kategóriába tartozó anyagként került meghatározására az a romlott anyag, amelyet korábban 
a 3. kategóriába soroltak.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. haszonállatok takarmányaként vagy a
prémes állatok kivételével haszonállatok 
takarmányozására, a 24. cikkel 
összhangban forgalomba hozva, kivéve a 
13. cikk l) és m) pontjában említett 
anyagok esetében,

i. haszonállatok takarmányaként és a 24. 
cikkel összhangban forgalomba hozva, 
kivéve a 13. cikk l) és m) pontjában 
említett anyagok esetében,

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy milyen állatokról van szó a „vagy a prémes állatok kivételével 
haszonállatok takarmányozására” szókapcsolatban, itt ugyanis nyilvánvalóan ismétlés 
történik. Ha ezt a részt törlik, világossá válik, hogy a 3. kategóriába tartozó anyagokat 
takarmány-alapanyagként és közvetlenül prémes állatok etetésére éppúgy fel lehet használni. 
Vö. a 23. cikk (1) bekezdésének f) pontjával, a 24. cikk (1) bekezdésével és a 41. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjával.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. prémes állatok takarmányozására, vagy ii. prémes állatok takarmányozására

Or. de

Indokolás

A 21. cikk v) pontjának iiia) alpontjához fűzött módosításhoz történő igazítás.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. kedvtelésből tartott állatok 
takarmányozására

Or. de

Indokolás

Lásd a 22. cikk e) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) feldolgozás nélkül a talajra juttatják, 
tej, tejalapú termékek és kolosztrum 
esetében;

Or. de
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Indokolás

Annak egyértelművé tételére, hogy az említett anyagok talajon való alkalmazása lehetséges 
akkor is, ha 3. kategóriába tartozó anyagról van szó. A 20. cikk f) pontja már lehetővé teszi a 
2. kategóriának a talajon való alkalmazását.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a 13. cikk m) pontja szerinti 
élelmiszerhulladék esetében biogáz 
üzemben vagy komposztáló üzemben 
alakítják át a 48. cikk (3) bekezdésében 
említett szabályozási eljárás szerint, vagy 
ilyen szabályok megalkotásáig a nemzeti 
jog szerint;

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelvben a biogáz- és komposztáló üzemekben keletkezett
élelmiszerhulladék tekintetében megadják a nemzeti szabályozás lehetőségét. A hatályos jogot 
a hatékonyabb közösségi szabályozásig fenn kell tartani.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fel lehet használni kedvtelésből tartott 
állatok etetésére,

törölve

Or. de

Indokolás

Annak engedélyezése a tagállamok részére, hogy a 2. és 3. kategóriába tartozó feldolgozatlan 
anyagokat kedvtelésből tartott háziállatok takarmányozására használják, ellentmond az állati 
melléktermékekre vonatkozó rendelkezések harmonizációja alapelveinek, és ahhoz vezethet, 
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hogy a kedvtelésből tartott állatok takarmányozását nem ellenőrzik megfelelően. A 2. 
kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyagokat nem szabadna a kedvtelésből tartott állatok 
etetésére használni, ebből az okból a c) pont ii. albekezdéséből a 21. cikk c) pontjának iv. 
albekezdése (ÚJ) lett.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 13. cikk f) pontjában említett, a 3. 
kategóriába tartozó anyagok és más állati 
melléktermékek esetében, amelyeket élő 
állatokból távolítanak el sebészeti 
beavatkozás során, az illetékes hatóság 
engedélye esetén a gazdaságban lehet 
ártalmatlanítani.

f) a 13. cikk f) pontjában említett, a 3. 
kategóriába tartozó anyagok és más állati 
melléktermékek esetében, amelyeket élő 
állatokból távolítanak el sebészeti 
beavatkozás során, a gazdaságban lehet 
ártalmatlanítani.

Or. de

Indokolás

Nem lehet értelme annak, hogy az állatorvos minden egyes sebészeti beavatkozás után köteles 
az illetékes hatóságot megkérdezni, hogy mi legyen az annak során keletkezett anyagokkal.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) bizonyos állati melléktermékek, szerves 
trágyák és talajjavító szerek talajban való 
alkalmazása,

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd még a 18. cikk (1) bekezdésének c) pontjához és a 18. cikk (2) bekezdéséhez fűzött 
indokolást.
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 21. cikk c) pontja értelmében 
elfogadhatatlannak tekintett anyagok 
tekintetében a köz- vagy állat-
egészségügyi kockázatok szintje,

törölve

Or. de

Indokolás

Az anyag 2. kategóriába történő besorolása révén a végrehajtási rendelkezések kidolgozása 
már nem szükséges. 

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az élelmiszerhulladék tárolása, 
összegyűjtése és elszállítása;

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerhulladék tárolására, összegyűjtésére és elszállítására is egységes
rendelkezéseknek kell vonatkozniuk az EU-n belüli egységes gazdasági feltételek érdekében.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyomon követhetőséget és a 
keresztfertőződés elkerülését biztosító 
feltételek, amelyek az emberi fogyasztásra 

b) a nyomon követhetőséget és a 
keresztfertőződés elkerülését biztosító 
feltételek, amelyek az engedélyezett, 
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alkalmas, takarmányozási célú vagy 
takarmányanyagként való felhasználásra 
szánt anyag rendeltetésére vonatkoznak,

takarmányozási célú vagy 
takarmányanyagként való felhasználásra 
szánt anyag rendeltetésére vonatkoznak,

Or. de

Indokolás

Az „emberi fogyasztásra alkalmas” fogalma ehelyütt túl szűk ahhoz, hogy magában foglaljon 
valamennyi olyan anyagot, amelyeket takarmány-alapanyagként szabad felhasználni.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2. szakaszban foglaltakkal és a (2)
bekezdés szerint meghatározott 
intézkedésekkel összhangban a köz- és 
állat-egészségügyi kockázatok megelőzése 
érdekében a nyomással történő sterilizálás 
feltételeinek vagy más feltételeknek 
megfelelően állították elő,

b) a jelen fejezet 2. szakaszában
foglaltakkal és a (2) bekezdés szerint 
meghatározott intézkedésekkel 
összhangban a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatok megelőzése érdekében (a 
nyomással történő sterilizálás feltételeinek 
vagy más feltételeknek) megfelelően 
állították elő,

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés céljából. A nyomással történő sterilizálás mellett más intézkedéseket is lehet 
hozni, például a jelenleg hatályos irányelvben említett pasztörizálást.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fehérjeszerű anyagból nyert szerves 
trágyák és talajjavító szerek esetében 
azokat olyan összevetővel keverték össze, 
amely kizárja, hogy a keveréket ezt 
követően takarmányozási célokra 

törölve
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használják fel, valamint

Or. de

Indokolás
A 25. cikk értelme, hogy megakadályozza, hogy az állati fehérjéből származó trágyát etetési 
célokra illegálisan felhasználják, és a 999/2001/EK rendelet végrehajtását szolgálja. A 
181/2006/EK irányelv szerinti kötelezettségekhez képest egy további kötelezettségről van szó. 
A 18. cikk (1) bekezdésének c) pontja itt is alkalmazandó.. Az általános megjelölési 
kötelezettség nem reális. Ezek között szerepel: szarutrágya, vérből készült termékek. A 
komposztálásnál és a fermentált anyagoknál nem áll fenn a veszélye, hogy a haszonállatok 
szervezetébe jutnának.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szerves trágyákkal vagy talajjavító 
szerekkel összekeverendő összevetők,

törölve

Or. de

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött módosításban szereplő határidők 
megállapítása révén nincs szükség más anyagokat állati eredetű talajjavító szerekhez keverni. 
Lásd még a 25. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés –d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kiegészítő feltételek, például a jelölésre 
felhasznált anyagok vagy módszerek, 
valamint a keverék elkészítésekor 
betartandó minimális adagok annak 
érdekében, hogy e szerves trágyákat vagy 
talajjavító szereket ne lehessen 
takarmányozási célra felhasználni.

törölve
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Or. de

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött módosításban szereplő határidők 
megállapítása révén nincs szükség más anyagokat állati eredetű talajjavító szerekhez keverni. 
Lásd még a 25. cikk (1) bekezdésének c) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság az 1. és 2.
szakasztól eltérve engedélyezheti az állati 
melléktermékek és az azokból származó 
termékek felhasználását kiállítás céljából, 
valamint diagnosztikai, oktatási vagy 
kutatási célból a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatok ellenőrzését biztosító feltételek 
mellett.

(1) Az illetékes hatóság a jelen fejezet 1. és 
2. szakaszától eltérve engedélyezheti az 
állati melléktermékek és az azokból 
származó termékek felhasználását kiállítás 
céljából, valamint diagnosztikai, oktatási 
vagy kutatási célból a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok ellenőrzését 
biztosító feltételek mellett.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, a hivatkozás ugyanis egyébként nem világos.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság az 1. és a 2.
szakasztól eltérve a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok ellenőrzését 
biztosító feltételek mellett engedélyezheti 
az alábbiak összegyűjtését és 
felhasználását:

(1) Az illetékes hatóság a jelen fejezet 1. és 
a 2. szakaszától eltérve a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok ellenőrzését 
biztosító feltételek mellett engedélyezheti 
az alábbiak összegyűjtését és 
felhasználását:

Or. de
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Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, a hivatkozás ugyanis egyébként nem világos.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság az 1. és 2.
szakasztól eltérve és e cikk (3) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
feltételek szerint engedélyezheti a 11. cikk 
b) pontjának ii. alpontjában említett, az 1. 
kategóriába tartozó anyagok felhasználását 
állatkerti állatok és természetes 
környezetükben élő veszélyeztetett vagy 
védett dögevő madárfajok etetésére.

(2) Az illetékes hatóság a jelen fejezet 1. és 
2. szakaszától eltérve és e cikk (3) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
feltételek szerint engedélyezheti a 11. cikk 
b) pontjának ii. alpontjában említett, az 1. 
kategóriába tartozó anyagok felhasználását 
állatkerti állatok és természetes 
környezetükben élő veszélyeztetett vagy 
védett dögevő madárfajok etetésére.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, a hivatkozás ugyanis egyébként nem világos.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság az 1. és 2.
szakasztól eltérve engedélyezheti az 
ártalmatlanítást:

(1) Az illetékes hatóság a jelen fejezet 1. és 
2. szakaszától eltérve engedélyezheti az 
ártalmatlanítást:

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, a hivatkozás ugyanis egyébként nem világos.
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érdekelt felek kérelmüket 
továbbítják azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelyben az alternatív 
módszert használni kívánják.

(2) Az érdekelt felek kérelmüket 
továbbítják azon tagállam illetékes 
hatóságának, amelyben az alternatív 
módszert használni kívánják. A kérelmeket 
bizalmasan kell kezelni, amíg végleges 
döntés nem születik.

Or. de

Indokolás

Az érdekelt feleknek gazdasági érdekük fűződik a kérelmek benyújtásához, így a kérelmeket a 
többi pályázónak nem lenne szabad látnia.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóság a hiánytalan 
kérelem beérkezésétől számított két
hónapon belül értékeli azt, megállapítva, 
hogy a kérelem megfelel-e a (10) 
bekezdésben említett, a kérelmekre előírt 
formai követelményeknek. 

(3) Az illetékes hatóság a hiánytalan 
kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül értékeli azt, megállapítva, 
hogy a kérelem megfelel-e a (10) 
bekezdésben említett, a kérelmekre előírt 
formai követelményeknek.

Or. de

Indokolás

Egy hónapos időtartamnak elegendőnek kell lennie annak megvizsgálására, hogy egy kérelem 
megfelel-e az előírt formai követelményeknek. Minden más a szükségesnél tovább 
akadályozná az ügyvitelt.
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azokban a megfelelően indokolt 
esetekben, amikor a hatóság kiegészítő 
információkat kér a kérelmezőtől, az (5) 
bekezdésében említett határidő 
meghosszabbítható.

(6) Azokban a megfelelően indokolt 
esetekben, amikor a hatóság kiegészítő 
információkat kér a kérelmezőtől, az (5) 
bekezdésben említett határidő 
meghosszabbítható.

Or. de

Indokolás

Fordítási hiba.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság rendszeres 
időközönként hatósági ellenőrzéseket és 
felügyeletet végez az engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett üzemekben és 
létesítményekben, valamint olyan 
telepeken, amelyekre vonatkozóan a 40. 
cikk (3) bekezdésével összhangban 
információkat szolgáltattak.

(1) Az illetékes hatóság rendszeres 
időközönként hatósági ellenőrzéseket és 
felügyeletet végez az engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett üzemekben és 
létesítményekben, a más tagállamokba 
történő szállítások, behozatalok, 
átszállítások és kivitelek tekintetében, 
valamint olyan telepeken, amelyekre 
vonatkozóan a 40. cikk (3) bekezdésével 
összhangban információkat szolgáltattak.

Or. de

Indokolás

Az „a más tagállamokba történő szállítások, behozatalok, átszállítások és kivitelek 
tekintetében” szövegrésszel történő kiegészítésre azért van szükség, mert az átfogó 
kockázatellenőrzés értelmében nemcsak az üzemek és létesítmények, hanem a szállítások 
ellenőrzését is el kell végezni (vö. pl. a 1013/2006/EK rendelet 50. cikkével).
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az üzem infrastruktúrájával kapcsolatos 
okok miatt,

– az üzem vagy létesítmény felépítésével
kapcsolatos okok miatt,

Or. de

Indokolás

Az infrastruktúra kifejezés túl széles körű, az üzemeltető nem tehető felelőssé üzeme vagy 
létesítménye infrastruktúrájáért.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A meglévő hiányosságok felszámolása 
érdekében egyedi feltételeket állapít meg 
az üzemekre és létesítményekre 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

Az üzemeltető számára egyértelművé kell tenni, hogy milyen konkrét feladatokat kell 
teljesítenie. Ez a tervezés biztonságát szolgálja.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1)–(4) bekezdéstől eltérve azokat 
az említett állati melléktermékek vagy az 
azokból származó termékek, amelyek a 

(5) Az (1)–(4) bekezdéstől eltérve azokat 
az említett állati melléktermékek vagy az 
azokból származó termékek, amelyek
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2000/532/EK határozattal összhangban 
veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagokkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, csak az 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett küldhetők más tagállamokba.

hulladékkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, csak az 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett küldhetők más tagállamokba.

Or. de

Indokolás

Az „a 2000/532/EK határozattal összhangban veszélyes hulladéknak minősülő anyagokkal” 
szövegrészt törölni kell annak megakadályozására, hogy azok az állati melléktermékek, 
amelyek az 1013/2006/EK rendelet 36. cikkében említett kiviteli tilalom hatálya alá tartoznak 
(például háztartási hulladék), keveredhessenek és kivitelre kerülhessenek. Lásd még: a 35. 
cikk (2) bekezdésének b) pontja és a 37. cikk (5) bekezdésének b) pontja.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon állati melléktermékek vagy belőlük 
származó termékek esetében, amelyek a 
2000/532/EK határozattal összhangban 
veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagokkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, kizárólag a 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett mehet végbe,

b) azon állati melléktermékek vagy belőlük 
származó termékek esetében, amelyek 
hulladékkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, kizárólag a 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett mehet végbe,

Or. de

Indokolás

Az „a 2000/532/EK határozattal összhangban veszélyes hulladéknak minősülő anyagokkal” 
szövegrészt törölni kell annak megakadályozására, hogy azok az állati melléktermékek, 
amelyek az 1013/2006/EK rendelet 36. cikkében említett kiviteli tilalom hatálya alá tartoznak 
(például háztartási hulladék), keveredhessenek és kivitelre kerülhessenek. Lásd még: a 33. 
cikk (5) bekezdése és a 37. cikk (5) bekezdésének b) pontja.
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Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon állati melléktermékek vagy belőlük 
származó termékek esetében, amelyek a 
2000/532/EK határozattal összhangban 
veszélyes hulladéknak minősülő 
anyagokkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, kizárólag a 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett történik.

b) azon állati melléktermékek vagy belőlük 
származó termékek esetében, amelyek 
hulladékkal keveredtek vagy 
szennyeződtek, kizárólag a 1013/2006/EK 
rendelet követelményeinek betartása 
mellett történik.

Or. de

Indokolás

Az „a 2000/532/EK határozattal összhangban veszélyes hulladéknak minősülő anyagokkal” 
szövegrészt törölni kell annak megakadályozására, hogy azok az állati melléktermékek, 
amelyek az 1013/2006/EK rendelet 36. cikkében említett kiviteli tilalom hatálya alá tartoznak 
(például háztartási hulladék), keveredhessenek és kivitelre kerülhessenek. Lásd még: a 33. 
cikk (5) bekezdése és a 35. cikk (2) bekezdésének b) pontja.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
Állati melléktermékekből származó egyéb 
termékeknek a takarmányláncon kívüli 

forgalomba hozatala
(1) Az üzemeltetők forgalomba hozhatnak 
a 2. cikk (3) bekezdésétől eltérő, állati 
melléktermékekből származó termékeket, 
amennyiben:
a) a szóban forgó termékeket
i. nem szánják takarmányanyagként való 
felhasználásra haszonállatok 
takarmányozása céljából, vagy pedig 
olyan talajon való alkalmazásra, amelyen 
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az ilyen állatok legelnek,
ii. prémes állatok takarmányozására 
szánják, valamint 

b) a köz- és állat-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzését az alábbiakkal biztosítják:
i. a 42. cikkel összhangban biztonságos 
forrásból való beszerzés,
ii. a 43. cikkel összhangban biztonságos 
kezelés, amennyiben a biztonságos 
forrásból való beszerzés nem garantál 
elégséges ellenőrzést, vagy
iii. annak ellenőrzése, hogy a termékeket 
a 44. cikkel összhangban kizárólag 
biztonságos végfelhasználásra 
alkalmazzák, amennyiben a biztonságos 
kezelés nem garantálja a megfelelő 
ellenőrzést.
(2) A piaci szereplők az (1) bekezdésben 
említett, állati melléktermékekből 
származó terméket korlátozás nélkül 
forgalomba hozhatják, amennyiben a 
Bizottság a 46. cikk (2) bekezdésének a) 
pontjában olyan végpontot határoz meg a 
előállítási láncban, amelyet követően e 
termékek már nem jelentenek jelentős 
köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot.

Or. de

Indokolás

Az állati melléktermékeket fel lehet dolgozni olyan mértékben, hogy ne jelentsenek köz- vagy 
állat-egészségügyi kockázatot. A végpont az átdolgozott, új rendelet központi fogalma, és 
korlátozza a rendeletnek az I. fejezet 1. szakaszában meghatározott hatályát. A végpontot 
ezért már ebben a szakaszban le kell írni, nem csak a 41. cikkben. Lásd még az 5. cikkel (új) 
kapcsolatos módosítást.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve
Átmeneti intézkedések

A [e rendelet alkalmazásának időpontja] 
előtt az 1774/2002/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett üzemeket, 
létesítményeket és felhasználókat úgy kell 
tekintetni, mint amelyek e rendelettel 
összhangban lettek engedélyezve vagy 
nyilvántartásba véve.

Or. de

Indokolás

A könnyebb érthetőség kedvéért átkerül a 8. cikk (4) bekezdésébe. A felhasználók 
engedélyezése a 1774/2002/EK rendelet szerint nem lehetséges, mivel ez a fogalom ott nem 
létezik.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állati termékek kezelésére és 
feldolgozására vonatkozó általános 

higiéniai követelmények
1. szakasz

Az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok 
kezelésére vonatkozó higiéniai 

követelmények a közbenső üzemekben
I. fejezet

A 3. kategóriába tartozó anyagokra 
vonatkozó higiéniai követelmények a 

közbenső üzemekben
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(1) Az üzem kizárólag a 3. kategóriába 
tartozó anyagok behozatalával, 
gyűjtésével, válogatásával, darabolásával, 
hűtésével, tömbökbe fagyasztásával, 
átmeneti tárolásával és elszállításával 
foglalkozhat.
(2) A 3. kategóriába tartozó anyagok 
válogatását úgy kell végezni, hogy az 
állatbetegségek terjedésének valamennyi 
kockázata elkerülhető legyen.
(3) A gyűjtés és tárolás teljes időtartama 
alatt a 3. kategóriába tartozó anyagokat az 
egyéb kategóriákba tartozó anyagoktól 
elkülönítve kell kezelni és tárolni a 
kórokozók terjedésének elkerülése 
érdekében.
(4) A 3. kategóriába tartozó anyagokat 
rendeltetésszerűen kell tárolni, és adott 
esetben a továbbküldésig hűteni vagy 
fagyasztani kell őket.

II. fejezet
Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokra 

vonatkozó higiéniai követelmények a 
közbenső üzemekben

(1) Az üzem kizárólag az 1. és 2. 
kategóriába tartozó anyagok 
behozatalával, gyűjtésével, kezelésével, 
átmeneti tárolásával és elszállításával 
foglalkozhat.
(2) Az 1. és 2. kategóriába tartozó 
anyagok válogatását úgy kell végezni, 
hogy az állatbetegségek terjedésének 
valamennyi kockázata elkerülhető legyen.
(3) A gyűjtés és tárolás teljes időtartama 
alatt az 1. és 2. kategóriába tartozó 
anyagokat az egyéb kategóriákba tartozó 
anyagoktól elkülönítve kell kezelni és 
tárolni a kórokozók terjedésének 
elkerülése érdekében.
(4) Az 1. és 2. kategóriába tartozó 
anyagokat a továbbküldésig a megfelelő 
hőmérsékleti viszonyok betartásával 
rendeltetésszerűen kell tárolni.
(5) Amennyiben ez a gyakorlatban ésszerű 
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ráfordítással lehetséges, a szennyvizet úgy 
kell kezelni, hogy biztosítható legyen, 
hogy abban kórokozók ne maradjanak.

II. szakasz
Az állati melléktermékek 

feldolgozóüzemekben való feldolgozására 
vonatkozó higiéniai követelmények

I. fejezet
Általános higiéniai követelmények

(1) Az állati melléktermékeket a 
beérkezésük után a lehető leghamarabb 
fel kell dolgozni. A feldolgozásig 
rendeltetésszerűen kell tárolni őket.
(2) A feldolgozatlan anyagok szállításához 
használt tárolóedények, konténerek és 
járművek tisztítását egy erre kijelölt 
területen kell végezni. A terület 
elhelyezkedésének és kiépítésének 
olyannak kell lennie, hogy elkerülhető 
legyen a kórokozók feldolgozott 
termékekbe történő átvitelének kockázata.
(3) A nem tiszta részlegben dolgozó 
személyek csak úgy léphetnek be a tiszta 
részlegbe, hogy előtte lecserélik 
munkaruhájukat és lábbelijüket, vagy 
ezeket fertőtlenítik. Berendezéseket és 
eszközöket csak előzetes tisztítás és 
fertőtlenítés után szabad a nem tiszta 
részlegből a tiszta részlegbe vinni. A 
személyzet mozgásának ellenőrzésére 
eljárást kell kidolgozni, és elő kell írni a 
lábfürdők és kerékmosók helyes 
használatát.
(4) Amennyiben ez a gyakorlatban ésszerű 
ráfordítással lehetséges, a nem tiszta 
részlegekből származó szennyvizet úgy 
kell kezelni, hogy biztosítható legyen, 
hogy abban kórokozók ne maradjanak.
(5) Rendszeres megelőző intézkedéseket 
kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok 
és egyéb kártevők ellen. E célból kártevők 
elleni dokumentált védekezési programot 
kell kidolgozni.
(6) Az üzem minden részére vonatkozóan 
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tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és 
dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő 
eszközöket és tisztítószereket kell 
biztosítani.
(7) A higiéniai ellenőrzéseknek ki kell 
terjedniük a környezet és a felszerelés 
rendszeres felülvizsgálatára. A 
felülvizsgálatok menetét és eredményét 
dokumentálni kell, és a dokumentációt 
legalább két éven át kell őrizni.
(8) A berendezéseket és felszereléseket jó 
állapotban kell tartani, és a 
mérőberendezéseket rendszeres 
időközönként hitelesíteni kell.
(9) Az állati melléktermékekből származó 
termékeket a feldolgozóüzemben úgy kell 
kezelni és tárolni, hogy a kórokozók 
továbbterjedése elkerülhető legyen.
(10) Az állati melléktermékekből 
származó, biogáz- vagy
komposztálóüzemekben való 
felhasználásra vagy ártalmatlanításra 
szánt termékekből közvetlenül hőkezelés 
után vett minták nem tartalmazhatják 
patogén baktériumok hőrezisztens spóráit 
(Clostridium perfringens a termék 1 
grammjában nem mutatható ki).

II. fejezet
A 3. kategóriába tartozó anyagok 
feldolgozására vonatkozó külön 

követelmények
(1) E rendelet végrehajtási 
intézkedéseiben minden feldolgozási 
módszer vonatkozásában meg kell 
állapítani azokat a kritikus pontokat, 
amelyek alapján megállapításra kerül a 
feldolgozási eljárás során alkalmazandó 
hőkezelés mértéke. Ennek során 
figyelembe kell venni a következő kritikus 
pontokat:
a) a nyersanyag részecskemérete;
b) a hőkezelési folyamat során elért 
hőmérséklet;
c) a nyersanyagnál alkalmazott nyomás; 
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valamint
d) a hőkezelési folyamat időtartama vagy 
folyamatos rendszer esetében az adagolás. 
Minden kritikus pontra vonatkozóan 
feldolgozási minimumkövetelményeket 
kell megállapítani.
(2) A nyilvántartásokat legalább két évig 
meg kell őrizni annak bemutatására, hogy 
minden kritikus pont esetében 
alkalmazásra kerültek a feldolgozási 
minimumkövetelmények.
(3) A feldolgozási folyamat folyamatos 
megfigyeléséhez pontosan hitelesített 
mérőberendezéseket/nyilvántartási 
eszközöket kell használni. A hitelesítés 
adatairól szóló nyilvántartásokat meg kell 
őrizni.
(4) A feldolgozás előtt ellenőrizni kell, 
hogy az állati melléktermékek 
tartalmaznak-e idegen testeket. 
Amennyiben igen, haladéktalanul el kell 
távolítani azokat.
(5) Azon anyagokat, amelyek a 
meghatározott hőkezelésen nem estek át 
teljes körűen, újra hőkezelés alá kell 
vetni, vagy össze kell gyűjteni és újra fel 
kell dolgozni, vagy e rendelet értelmében 
ártalmatlanítani kell.

III. fejezet
Az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagokra 

vonatkozó feldolgozási követelmények
Amennyiben az illetékes hatóság nem 
követeli meg az e rendelet 19. cikke a) 
pontjának ii. alpontja vagy 20. cikke a) 
pontjának ii. alpontja szerinti feldolgozási 
módszer alkalmazását, az 1. és 2. 
kategóriába tartozó, égetésre vagy 
együttégetésre szánt anyagokat e melléklet 
III. fejezete szerint kell feldolgozni.

Or. de
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Indokolás

Az általános higiéniai követelményeket nem a komitológiai eljárás keretében meghatározott 
végrehajtási rendelkezések részeként kellene rögzíteni, hanem alapvető fontosságuk miatt a 
rendelet alapszövegében kell kifejteni őket. Lásd még a 9. cikk d) pontjának i. alpontját.



PR\760933HU.doc 57/58 PE418.148v01-00

HU

INDOKOLÁS

Az 1997 és 2002 közötti számos válság (BSE, szennyvíziszap, dioxin, romlott hús) az 
élelmiszer-termelés sok területén európai szintű szabályozást tett szükségessé. Különösen az 
emberi fogyasztásra fel nem használható termékek kerültek a nyilvános kritika középpontjába. 
Különösen szükségessé vált, hogy a „szántóföldtől a konyhaasztalig” elv az élelmiszerek 
előállításának valamennyi területén érvényesüljön. Válságok esetén biztosítani kell tudni a 
termékek útjának nyomon követhetőségét, hogy a lehető leggyorsabban fel lehessen tárni az 
állatbetegségek és más, egészséget veszélyeztető események okát. E célból fogadta el az 
Európai Parlament az 1774/2002/EK rendeletet, amely 2003. május 1-je óta van hatályban. Ez 
a rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati termékekre vonatkozó egészségügyi 
előírásokról rendelkezett. A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban tett különböző 
ellenőrző látogatások és a tagállamoktól kapott tájékoztatások az alábbiakban leírt 
eredményre vezettek: A szükséges nyomon követhetőség nem minden esetben biztosított. A 
meglévő rendeletek és más uniós előírások, például a higiéniai rendeletek közötti kapcsolatot 
tisztázni kell. Továbbra is nehézséget okoz a vágási melléktermékek és az állati 
melléktermékekből származó termékek közötti egyértelmű különbségtétel. Ezeknek és más 
feltárt problémáknak a tisztázása érdekében a Bizottság az 1774/2002/EK rendelet 
módosítására irányuló javaslatot terjesztett elő. 

Különösen azt kellett világossá tenni, hogy mikor ér véget az állati melléktermékek 
életciklusa. Szükséges volt továbbá a vadon éllő állatokból származó állati melléktermékekkel 
kapcsolatos előírások hatálya tekintetében fennálló jogbizonytalanság megszüntetése. 

Az új rendeletnek a többi rendelettel való összhangot is javítania kell. Alapvetően 
feltételezhető, hogy az új rendelet számos, az előző rendelettel kapcsolatos problémát 
megszüntet. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a fogalommeghatározások tekintetében az 
eddigi jogszabályoktól eltérő, új fogalommeghatározások kerülnek bevezetésre. Ez nem felel 
meg a kívánt egységes szemléletmódnak. A felhasználónak tehát itt új fogalmakkal kell 
szembenéznie, ezen a helyzeten változtatni kell. A lehetséges megoldásokat igen különböző 
módokon lehet szabályokba önteni. Egyrészt rögzíteni lehet a fogalommeghatározásokat 
ezekben a rendeletekben, másrészt hivatkozni lehet a meglévő jogszabályokra, például a 
higiéniai rendeletekre. 

Az Európai Parlament egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy alapvetően horizontális 
szabályozásra van szükség. Ez ugyanakkor nem vezethet oda, hogy az egyes cikkek csak 
általános érvényű kijelentéseket tartalmaznak, és a felhasználó számára lényeges 
rendelkezéseket a végrehajtási rendeletekben kell rögzíteni. A Parlament ezért javasolja, hogy 
különféle végrehajtási intézkedések a rendelet mellékleteiben kerüljenek rögzítésre. Ezeknek 
nem kell műszaki adatokat tartalmazniuk, azokat továbbra is a végrehajtási rendeletekben 
kellene szabályozni.

Az Európai Parlament évek óta súlyt fektet a bürokrácia csökkentésére és a felhasználóbarát 
szabályozásra; a Bizottság javaslata nem minden esetben felel meg ezeknek a szempontoknak. 
A Bizottság javaslatát ezért át kell szerkeszteni, hogy az előírások áttekinthetőbbek és 
egyértelműbbek legyenek. 
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Az élelmiszer-termelésre vonatkozó eddigi jogszabályokból kiindulva továbbra is követni kell 
az üzemeltető felelősségének elvét.

Szabályozni kell továbbá, hogy milyen mértékben használható fel állati takarmányként az 
élelmiszer-hulladékban rejlő fontos fehérjetartalék, vagy pedig hogy az ilyen felhasználás 
higiéniai okokból nem lehetséges.
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