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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Forordningen om animalske biprodukter indgår i et omfattende regelsæt med henblik på at 
opretholde et højt sikkerhedsniveau i hele produktions- og distributionskæden ("fra jord til 
bord"). Dette forslag til forordning vedrører alle former for animalske materialer og 
landbrugsmaterialer, der ikke er beregnet til at indgå i fødekæden. Det inddeler de forskellige 
biprodukter i tre forskellige kategorier, der er baseret på risikoniveauet, angiver acceptable 
anvendelsesmuligheder for biprodukterne i de enkelte kategorier, opstiller regler for effektiv 
og sikker overførsel, forarbejdning og bortskaffelse af biprodukterne i godkendte eller 
registrerede anlæg og etablerer et overvågnings- og reguleringssystem (der varetages af 
medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen) for hele processen. 

Denne forordning bygger på forordning (EF) nr. 1774/2002. Kommissionen har aflagt 
beretning om lovgivningens effektivitet i 2005. Den bemærkede, at de grundlæggende regler 
om beskyttelsesforanstaltninger og medlemsstaternes opfyldelse heraf var tilfredsstillende. 
Der var dog behov for en yderligere indsats på visse områder som f.eks. med hensyn til at 
sikre sporbarheden af materialer og afklare reglerne om animalske biprodukter i forhold til 
anden EU-lovgivning, og der var behov for en mere risikobaseret tilgang i forbindelse med 
klassificeringen af animalske biprodukter og kontrolforanstaltninger.

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag drejer sig om klarere regler for anvendelsesområdet og en mere 
risikobaseret tilgang. Kommissionen indfører et slutpunkt i animalske biprodukters 
livscyklus, så det gøres klart, hvornår i fremstillingskæden animalske biprodukter ikke 
længere er omfattet af forordningens krav. Unødvendig overlapning med hensyn til 
godkendelse af anlæg undgås også ved at skabe sammenhæng med anden EU-lovgivning.

For at indføre en mere risikobaseret tilgang styrker Kommissionen driftsledernes primære 
forpligtelse til at sikre opfyldelse af kravene i denne forordning (under tilsyn af den 
kompetente myndighed). Med hensyn til fremstilling af produkter uden direkte relevans for 
fødevare- og foderkæden "får driftslederne større ansvar for omsætning af sikre produkter. 
Forudsat at de anvender sikre råvarer til produktionen, udvikler sikre fremstillingsprocesser 
eller anvender animalske biprodukter til endelige anvendelsesformål, som alt taget i 
betragtning er sikre, kan animalske biprodukter af alle kategorier anvendes", og nye produkter 
med begrænset risiko kan indføres i klassificeringen af animalske produkter. 

Ordførerens forslag

Ordføreren er i det store og hele tilfreds med Kommissionens forslag, navnlig med den øgede 
fleksibilitet for de endelige anvendelsesformål for animalske biprodukter, og med den større 
mulighed for at tilpasse kategorierne til den nye videnskabelige forskning. Ordføreren har 
imidlertid en række forslag til forbedring af lovgivningen.
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a) Selvdøde dyr

Alle selvdøde dyr er omfattet af lovgivningen, selv når der ikke er mistanke om sygdom eller 
anden risiko for mennesker eller miljø. Det betyder, at landbrugerne skal have overført deres 
animalske biprodukter til et registreret forarbejdnings- eller bortskaffelsesanlæg. Det 
indebærer unødvendigt høje finansielle og administrative omkostninger for landbrugere, der 
bor langt væk fra det nærmeste registrerede anlæg, i forhold til den dermed forbundne reelle 
risiko. Den foreslåede forordning giver mulighed for en undtagelse for "fjerntliggende 
områder" (landbrugere skal have mulighed for at bortskaffe deres selvdøde dyr i kategori 2 og 
3 ved nedgravning eller brænding på bedriften). Definitionen af "fjerntliggende områder" er 
imidlertid for vag til at være til nogen hjælp for de fleste landbrugere. Ordføreren mener, at 
denne undtagelse skal udvides, og at medlemsstaterne skal fastlægge disse områder efter eget 
skøn med henblik på at indføre en ordning, der passer til deres situation. Ordføreren går også 
ind for en undtagelse for små driftsledere, men mener, at grænsen igen bør fastlægges af 
medlemsstaternes kompetente myndighed.

b) Fisk

Ordføreren mener, at materialer, der fanges ved fiskeri, ikke bør være omfattet af denne 
forordning. Videnskabelig forskning viser, at fiskesygdomme og parasitter er naturlige for 
miljøet og ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed hverken ved kontakt eller ved 
forurening; Desuden er det ikke sandsynligt, at udsmid af inficerede fisk i havet skulle øge 
forekomsten af infektioner i fiskebestanden. I øvrigt vil det være en kæmpebyrde for 
fiskerierhvervet, hvis fiskerne forhindres i at kaste inficerede fisk tilbage i havet og tvinges til 
at tage alt materiale med i havn (således at det derefter kan overføres til behandling og 
bortskaffelse i et godkendt anlæg, eventuelt som et kategori 2-produkt), og det er desuden 
yderst vanskeligt at håndhæve dette uden enorme udgifter. 

c) Subsidiaritet

Denne forordning skal gennemføres med fuld deltagelse af alle myndigheder under nationalt 
niveau, og decentraliserede myndigheder under nationalt niveau med relevante beføjelser bør 
spille en ledende rolle. Ordføreren har fremsat en række ændringsforslag i forbindelse med 
ovenstående. Desuden ønsker han, at medlemsstaternes kompetente myndigheder får mere at 
sige i forbindelse med at flytte individuelle animalske biprodukter mellem kategorierne på 
grundlag af de relevante organers seneste videnskabelige forskning. Ordføreren accepterer 
imidlertid, at Kommissionen skal have det sidste ord i forbindelse med klassificeringen for at 
forhindre misbrug af denne bestemmelse.

Ordføreren har fremsat andre forslag om biobrændstoffer, lavkapacitetsforbrændingsanlæg, 
køkken- og madaffald og foder til kæledyr.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum, er en potentiel 
risikokilde for folke- og dyresundheden. 
De kriser, der har været i forbindelse med 
udbrud af mund- og klovesyge, spredning 
af transmissible spongiforme 
encephalopatier, f.eks. bovin spongiform 
encephalopati (BSE), og forekomst af 
dioxiner i foderstoffer, har vist, hvilke 
konsekvenser en forkert anvendelse af 
visse animalske biprodukter har for folke-
og dyresundheden, fødevaresikkerheden, 
fødevarekædens sikkerhed og forbrugernes 
tillid. Dertil kommer, at sådanne kriser 
også kan have mere omfattende negative 
virkninger for samfundet som helhed som 
følge af deres betydning for de berørte 
landbrugeres og erhvervssektorers 
socioøkonomiske situation og for 
forbrugernes tillid til sikkerheden ved 
animalske produkter. Sygdomsudbrud kan 
desuden have negative konsekvenser for 
miljøet, ikke blot som følge af problemerne 
med bortskaffelse, men også med hensyn 
til biodiversitet.

(1) Animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum, er en potentiel 
risikokilde for folke- og dyresundheden. 
De kriser, der har været i forbindelse med 
udbrud af mund- og klovesyge og
spredning af transmissible spongiforme 
encephalopatier, f.eks. bovin spongiform 
encephalopati (BSE), har vist, hvilke 
konsekvenser ulovlig eller forkert 
anvendelse af visse animalske biprodukter 
har for folke- og dyresundheden, 
fødevaresikkerheden, fødevarekædens 
sikkerhed og forbrugernes tillid. Dertil 
kommer, at sådanne kriser også kan have 
mere omfattende negative virkninger for 
samfundet som helhed som følge af deres 
betydning for de berørte landbrugeres og 
erhvervssektorers socioøkonomiske 
situation og for forbrugernes tillid til 
sikkerheden ved animalske produkter. 
Sygdomsudbrud kan desuden have 
negative konsekvenser for miljøet, ikke 
blot som følge af problemerne med 
bortskaffelse, men også med hensyn til 
biodiversitet.

Begrundelse

Præcisering. Forureningen af foder med dioxin skyldtes ikke forkert anvendelse af animalske 
biprodukter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Animalske biprodukter fremkommer 
primært under slagtning af dyr til konsum 

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

og i forbindelse med bortskaffelse af døde 
dyr og sygdomsbekæmpelses–
foranstaltninger. Uanset kilden udgør de en 
potentiel risiko for dyre- og 
folkesundheden og miljøet. Der er behov 
for, at denne risiko styres på passende vis, 
enten ved at de pågældende produkter 
bortskaffes ved en sikker fremgangsmåde, 
eller ved at de anvendes til diverse formål 
som f.eks. i bioenergiprocesser forudsat at 
der gælder strenge betingelser, som 
minimerer de dermed forbundne risici.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Brugen af køkkenaffald og madrester 
i foder har tidligere flere gange ført til 
udbrud af smitsomme dyresygdomme.
Såfremt der tillades køkkenaffald og 
madrester i foder, kan det endvidere ikke 
garanteres, at dyr af en bestemt art ikke 
fodres med materiale fra dyr af samme 
art.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det primære ansvar for aktiviteter i 
henhold til denne forordning påhviler 
fortsat driftslederne. Samtidig kræver 
almenhedens interesse i at forebygge risici 
for folke- og dyresundheden, at der er 
etableret et indsamlings- og 
bortskaffelsessystem med henblik på at 
garantere sikker bortskaffelse af animalske 
biprodukter, som ikke må anvendes, eller 
som af økonomiske grunde ikke anvendes. 
Medlemsstaterne bør afsætte passende 
ressourcer til den infrastruktur, der er 
nødvendig til formålet, og de bør sikre, at 
den fungerer uden problemer. 
Rækkevidden af indsamlings- og 
bortskaffelsessystemet bør tage hensyn til 
den faktiske mængde animalske 
biprodukter, der fremkommer i den givne 
medlemsstat. Den bør desuden ud fra 
forsigtighedsprincippet afspejle behovet for 
øget bortskaffelseskapacitet i tilfælde af 
store udbrud af overførbare sygdomme 
eller i tilfælde af midlertidige tekniske 
svigt på eksisterende 
bortskaffelsesfaciliteter. Medlemsstaterne 
bør have tilladelse til at samarbejde med 

(19) Det primære ansvar for aktiviteter i 
henhold til denne forordning påhviler 
fortsat driftslederne. Samtidig kræver 
almenhedens interesse i at forebygge risici 
for folke- og dyresundheden, at der er 
etableret et indsamlings- og 
bortskaffelsessystem med henblik på at 
garantere sikker bortskaffelse af animalske 
biprodukter, som ikke må anvendes, eller 
som af økonomiske grunde ikke anvendes. 
Medlemsstaterne og decentraliserede 
myndigheder under nationalt niveau med 
relevante beføjelser bør afsætte passende 
ressourcer til den infrastruktur, der er 
nødvendig til formålet, og de bør sikre, at 
den fungerer uden problemer. 
Rækkevidden af indsamlings- og 
bortskaffelsessystemet bør tage hensyn til 
den faktiske mængde animalske 
biprodukter, der fremkommer i den givne 
medlemsstat. Den bør desuden ud fra 
forsigtighedsprincippet afspejle behovet for 
øget bortskaffelseskapacitet i tilfælde af 
store udbrud af overførbare sygdomme 
eller i tilfælde af midlertidige tekniske 
svigt på eksisterende 
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hinanden og med tredjelande, forudsat at 
denne forordnings målsætninger opfyldes.

bortskaffelsesfaciliteter. Medlemsstaterne 
og decentraliserede myndigheder under 
nationalt niveau med relevante beføjelser 
bør have tilladelse til at samarbejde med 
hinanden og med tredjelande, forudsat at 
denne forordnings målsætninger opfyldes.

Begrundelse

Decentraliserede myndigheder under nationalt niveau bør inddrages i behørig gennemførelse 
af forordningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Animalske biprodukter bør på 
grundlag af risikovurderinger klassificeres 
i tre kategorier, som afspejler, hvilken 
risiko de udgør for folke- og 
dyresundheden. Mens materiale, der udgør 
en høj risiko, kun bør anvendes til formål 
uden for foderkæden, bør det på sikre 
betingelser tillades at anvende materiale, 
der udgør en lavere risiko.

(25) Animalske biprodukter bør på 
grundlag af risikovurderinger klassificeres 
i tre kategorier, som afspejler, hvilken 
risiko de udgør for folke- og 
dyresundheden. Mens materiale, der udgør 
en høj risiko, kun bør anvendes til formål 
uden for foderkæden, bør det på sikre 
betingelser tillades at anvende materiale, 
der udgør en lavere risiko. Navnlig bør der 
gøres enhver mulig bestræbelse på at 
fremme anvendelsen af animalske 
biprodukter som kilder til bioenergi.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Bortskaffelse af animalske 
biprodukter og afledte produkter bør ske i 
overensstemmelse med 
miljøbestemmelserne om deponering og 
affaldsforbrænding. For at sikre 
konsekvente bestemmelser bør 
forbrænding ske i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

2000/76/EF af 4. december 2000 om 
forbrænding af affald. For medforbrænding 
af affald - hvad enten der er tale om 
nyttiggørelse eller bortskaffelse – gælder 
der samme betingelser vedrørende 
godkendelse og drift som for forbrænding 
af affald, navnlig hvad angår 
grænseværdier for emission til luften, 
udledning af spildevand og restprodukter, 
kontrol og overvågning samt målekrav. 
Direkte medforbrænding, uden 
forudgående forarbejdning, bør derfor 
tillades for alle tre materialekategoriers 
vedkommende. Desuden bør der fastsættes
specifikke bestemmelser for godkendelse 
af lavkapacitetsforbrændingsanlæg.

Begrundelse

Artikel 12 og bilag IV i den nuværende forordning (EF) 1774/2002 indeholder specifikke 
bestemmelser for godkendelse af lavkapacitetsforbrændingsanlæg Disse bestemmelser bør 
bibeholdes i de gennemførelsesbestemmelser, som fastsættes af Kommissionen. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Direktiv 2002/98/EF fastsætter, at 
animalske biprodukter er underlagt 
lovgivningen om affald, hvor de 
bortskaffes gennem forbrænding eller 
deponering eller anvendes i biogas- eller 
komposteringsanlæg. Direktivet giver 
ligeledes Kommissionen bemyndigelse til 
at fastsætte, under hvilke omstændigheder 
visse materialer ikke kan betragtes som 
affald. Før nærværende forordning 
træder i kraft, skal Kommissionen 
forelægge passende foranstaltninger til 
direktivet, som skal præcisere, at 
animalske biprodukter anvendt som 
brændsel ikke hører under 
anvendelsesområdet for lovgivning om 
affald.

Begrundelse

Kommissionen bør præcisere, at animalske biprodukter anvendt som brændsel ikke hører 
under anvendelsesområdet for den europæiske lovgivning om affald.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kravene til omsætning af animalske 
biprodukter og afledte produkter bestemt til
foderbrug og af organiske gødningsstoffer 
og jordforbedringsmidler bør gøres klarere 
for at sikre beskyttelsen af fødevare- og 
foderkæden. Kun kategori 3-materiale bør 
anvendes til foderbrug. Gødningsstoffer, 
der er fremstillet på basis af animalske 
biprodukter, kan påvirke fødevare- og 
foderkædens sikkerhed. Når de er 
fremstillet af proteinholdigt materiale, bør 
der tilsættes en bestanddel, f.eks. et 

(41) Kravene til omsætning af animalske 
biprodukter og afledte produkter bestemt til 
foderbrug og af organiske gødningsstoffer 
og jordforbedringsmidler bør gøres klarere 
for at sikre beskyttelsen af fødevare- og 
foderkæden. Kun kategori 3-materiale bør 
anvendes til foderbrug. Gødningsstoffer, 
der er fremstillet på basis af animalske 
biprodukter, kan påvirke fødevare- og 
foderkædens sikkerhed. 
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uorganisk eller ufordøjeligt stof, for at 
hindre, at de anvendes direkte til 
foderbrug.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Den eksisterende undtagelse 
vedrørende nedgravning og brænding af 
uforarbejdede animalske biprodukter bør 
udvides til at omfatte områder, hvortil 
adgang i praksis ikke er mulig, eller som 
udgør en risiko for indsamlingspersonalets 
sundhed og sikkerhed. Erfaringerne fra 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1774/2002 har vist, at bortskaffelse ved 
nedgravning eller brænding på stedet under 
sådanne særlige omstændigheder kan være 
berettiget for at sikre hurtig bortskaffelse af 
dyr og for at undgå spredning af 
sygdomsrisici. Den samlede størrelse af 
områder med status som fjerntliggende 
områder i en medlemsstat bør være 

(47) Den eksisterende undtagelse 
vedrørende nedgravning og brænding af 
uforarbejdede animalske biprodukter bør 
udvides til at omfatte områder, hvortil 
adgang i praksis ikke er mulig, hvor 
indsamling af animalske biprodukter ville 
være finansielt og administrativt 
byrdefuld, eller hvor det ville udgøre en 
risiko for indsamlingspersonalets sundhed 
og sikkerhed. Erfaringerne fra anvendelsen 
af forordning (EF) nr. 1774/2002 har vist, 
at bortskaffelse ved nedgravning eller 
brænding på stedet under sådanne særlige 
omstændigheder kan være berettiget for at 
sikre hurtig bortskaffelse af dyr og for at 
undgå spredning af sygdomsrisici. Den 
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begrænset for at sikre, at det overordnede 
krav om, at der skal være etableret et 
ordentligt bortskaffelsessystem i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, er opfyldt.

samlede størrelse af områder med status 
som fjerntliggende områder i en 
medlemsstat bør fastsættes af 
medlemsstatens kompetente myndighed.

Begrundelse
Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have ansvaret for at fastlægge omfanget af 
fjerntliggende områder.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) råt foder til selskabsdyr hos 
detailhandlere eller i lokaler ved 
salgssteder, hvor opskæring og 
opbevaring udelukkende finder sted med 
henblik på direkte salg til forbrugeren det 
pågældende sted

Begrundelse

Den nuværende lovgivnings udelukkelse af disse produkter fra anvendelsesområdet bør 
opretholdes. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) råt foder til selskabsdyr til brug på 
stedet, når det kommer fra dyr, der i 
overensstemmelse med national 
lovgivning er slagtet på 
oprindelsesbedriften alene med henblik på 
landbrugerens og dennes families 
anvendelse heraf som fødevarer

Begrundelse

Den nuværende lovgivnings udelukkelse af disse produkter fra anvendelsesområdet bør 
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opretholdes. 

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gylle, der frembringes, opbevares eller 
anvendes som gødningsstof på 
oprindelsesbedriften

Begrundelse

Reglerne om sikker bortskaffelse og anvendelse af animalsk biprodukter har ikke til formål at 
dække den anvendelse af gylle, der finder sted på bedriften. 

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 3. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på følgende afledte produkter, 
jf. dog den særlige ordning i kapitel VI:

3. For følgende afledte produkter finder 
udelukkende den særlige ordning i kapitel 
VI anvendelse.
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Begrundelse

Afklaring af forordningens anvendelsesområde

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) slutprodukter fra sikker forarbejdning 
af biobrændstoffer, der er fremstillet af 
animalske biprodukter.

Begrundelse

Når talg anvendes som råmateriale til produktion af biobrændsel, kan biprodukter som 
glycerol og kaliumsulfat betragtes som sikre efter den "oliekemiske" behandling på 
raffinaderiet. Anvendelse af disse stoffer bør tillades uden yderligere restriktioner. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) alle dyr tilhørende arter, der normalt
fodres og holdes af mennesker, uden at 
dette tager sigte på nogen 
landbrugsproduktion, og som er opført i 
bilag I til forordning (EF) nr. 998/2003

(5) "kæledyr eller selskabsdyr": alle dyr 
tilhørende arter, der fodres, avles eller
holdes af mennesker, uden at dette tager 
sigte på nogen landbrugsproduktion, men 
som ikke normalt konsumeres af 
mennesker eller anvendes som foder til 
opdrættede dyr i Fællesskabet

Begrundelse

Referencen til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr bør 
ikke anvendes som en udtømmende liste, fordi den dermed kunne komme til at begrænse 
anvendelsesområdet for denne forordning.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "omsætning": enhver aktivitet, som har 
til formål at sælge animalske biprodukter 
eller afledte produkter til tredjemand inden 
for Fællesskabet eller enhver anden form 
for levering til en sådan tredjemand, det 
være sig mod betaling eller gratis, eller 
opbevaring med henblik på levering til en 
sådan tredjemand

(8) "omsætning": enhver aktivitet, som har 
til formål at sælge animalske biprodukter,
afledte produkter eller slutprodukter til 
tredjemand inden for Fællesskabet eller 
enhver anden form for levering til en sådan 
tredjemand, det være sig mod betaling eller 
gratis, eller opbevaring med henblik på 
levering til en sådan tredjemand

Begrundelse

Begrebet "slutprodukt" bør indføres af klarhedshensyn og for bedre at sondre mellem "afledte 
produkter" og "slutprodukter".

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) "slutprodukt": ethvert produkt 
forarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordning, som er pakket i 
forbrugerpakning

Begrundelse

I den nuværende forordning (EF) Nr. 1774/2002 er definitionen af "forarbejdet produkt" lige 
så bred som den foreslåede definition af "afledte produkter". Både den gamle og den nye 
definition omfatter produkter af første, anden, tredje … forarbejdning og mellemprodukter og 
vil sandsynligvis blive fortolket, som om de også dækker slutprodukter. Tvetydigheden ved så 
bred en definition bør undgås ved at tilføje en definition af "slutprodukt". Det vil også gøre 
det lettere at definere "livscyklusslutpunktet" i forordningen.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (23) "fjerntliggende område": et område, 
hvor dyrepopulationen er så lille, og hvor 
bortskaffelsesfaciliteterne ligger så langt 
væk, at de nødvendige ordninger for 
indsamling og transport af animalske 
biprodukter ville være uacceptabelt 
bekostelige i forhold til lokal bortskaffelse

(23) "fjerntliggende område": et område, 
hvor bortskaffelsesfaciliteterne ligger så 
langt væk, at de nødvendige ordninger for 
indsamling og transport af animalske 
biprodukter ville være uacceptabelt 
byrdefulde i enten finansiel eller 
administrativ henseende i forhold til lokal 
bortskaffelse; den kompetente myndighed 
i den enkelte medlemsstat har ansvaret for 
at fastlægge, hvad der er fjerntliggende 
områder på dens territorium

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have ansvaret for at fastlægge omfanget af 
fjerntliggende områder.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat og decentraliserede 
myndigheder under nationalt niveau med 
relevante beføjelser skal sikre, at der 
findes en passende infrastruktur på dens 
område, som sikrer, at animalske 
biprodukter:

Begrundelse

Decentraliserede myndigheder under nationalt niveau bør inddrages i behørig gennemførelse 
af forordningen.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal: 2. Medlemsstaterne og decentraliserede 
myndigheder under nationalt niveau med 
relevante beføjelser skal:

Begrundelse

Decentraliserede myndigheder under nationalt niveau bør inddrages i behørig gennemførelse 
af forordningen.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Begrundelse

Ændringen sker som følge af det fremlagte ændringsforslag, der tilføjer litra fa) til artikel 6, 
stk. 1.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) krav vedrørende forbrænding, 
medforbrænding og udnyttelse som 
brændsel af animalske biprodukter og 
afledte produkter, jf. artikel 6, stk. 1, litra 
c), d) og e) 

a) krav vedrørende udnyttelse som 
brændsel og forbrænding og
medforbrænding i lav- og 
højkapacitetsforbrændingsanlæg af 
animalske biprodukter og afledte 
produkter, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), d) og 
e) 

Begrundelse

Artikel 12 og bilag IV i den nuværende forordning (EF) nr. 1774/2002 indeholder specifikke 
bestemmelser for godkendelse af lavkapacitetsforbrændingsanlæg Disse bestemmelser bør 
bibeholdes i de gennemførelsesbestemmelser, som fastsættes af Kommissionen. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Kategori 3-materiale skulle i princippet kunne anvendes som foder og skulle derfor ikke 
indeholde materiale af tvivlsom oprindelse.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Kategori 3-materiale skulle i princippet kunne anvendes som foder og skulle derfor ikke 
indeholde materiale af tvivlsom oprindelse.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre artikel 11, 12 og 
13 for at tage hensyn til videnskabelige 
fremskridt med hensyn til 
risikovurderingen, forudsat at fremskridtet 
kan bestemmes på grundlag af en 
risikovurdering, der gennemføres af den 
relevante videnskabelige instans. Imidlertid 
kan ingen animalske biprodukter, der er 
anført i de pågældende artikler, udgå af 
listerne, og der kan kun foretages 
ændringer af produkternes klassificering 
eller indsættes ekstra animalske 
biprodukter i listerne.

Kommissionen kan efter anmodning fra 
en kompetent myndighed i en medlemsstat 
eller på eget initiativ ændre artikel 11, 12 
og 13 for at tage hensyn til videnskabelige 
fremskridt med hensyn til 
risikovurderingen, forudsat at fremskridtet 
kan bestemmes på grundlag af en 
risikovurdering, der gennemføres af den 
relevante videnskabelige instans. Imidlertid 
kan ingen animalske biprodukter, der er 
anført i de pågældende artikler, udgå af 
listerne, og der kan kun foretages 
ændringer af produkternes klassificering 
eller indsættes ekstra animalske 
biprodukter i listerne.

Begrundelse

Medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder skal have mulighed for at indlede en 
drøftelse i Den Stående Komité om eventuel tilpasning af definitionen af de forskellige 
kategorier til det videnskabelige fremskridt.
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formatet af de fortegnelser, der skal 
opbevares

a) minimumsindhold af de fortegnelser, 
der skal opbevares

Begrundelse

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

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Parlamentet har gentagne gange insisteret på, at det er nødvendigt med sikker indsamling, 
sterilisering og bortskaffelse af køkken- og madaffald for at håndhæve det generelle 
fodringsforbud (se EP's holdning i lovgivningsproceduren i forbindelse med forordning (EF) 
nr. 1774/2002 og dets holdning under førstebehandlingen af rammedirektivet for affald, der 
blev vedtaget den 13. februar 2007). 

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) kan 
medlemsstaterne fastsætte 
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tærskelniveauer for den utilsigtede 
forekomst af små mængder animalsk 
protein i foder, som kun kan undgås ved 
hjælp af uforholdsmæssigt omfattende 
foranstaltninger. 

Begrundelse

Forbuddet mod "genanvendelse inden for samme art" har ført til en opdeling af 
forarbejdningskæderne for animalske biprodukter fra forskellige arter. Medlemsstaterne bør 
have en vis fleksibilitet med hensyn til rester af animalsk protein fra samme art. 

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra b) sikrer 
medlemsstaterne, at køkken- og madaffald 
beviseligt fjernes af godkendte 
virksomheder, steriliseres og bortskaffes 
på forsvarlig måde ved hjælp af egnede 
foranstaltninger. Anvendelse af køkken-
og madaffald til grisefoder kan kun 
godkendes af medlemsstaterne, såfremt
sikker indsamling, sterilisering og 
overholdelse af de øvrige bestemmelser i 
denne forordning overvåges på enhver 
måde. 

Begrundelse

Parlamentet har gentagne gange insisteret på, at det er nødvendigt med sikker indsamling, 
sterilisering og bortskaffelse af køkken- og madaffald for at håndhæve det generelle 
foderforbud (se EP's holdning i lovgivningsproceduren i forbindelse med forordning (EF) nr. 
1774/2002 og dets holdning under førstebehandlingen af rammedirektivet for affald, der blev 
vedtaget den 13. februar 2007). 

Ændringsforslag 35
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. e – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der er tale om kategori 2- og 
kategori 3-materiale, og hvis den 
kompetente myndighed har givet tilladelse 
hertil:

e) hvis der er tale om kategori 2- og 
kategori 3-materiale, og hvis den 
kompetente myndighed har givet tilladelse 
hertil:

i) anvendes til tilberedning og anvendelse 
på jordarealer af biodynamiske præparater, 
jf. del A, punkt 2.3, i bilag I til forordning 
(EF) nr. 2092/91

i) anvendes til tilberedning og anvendelse 
på jordarealer af biodynamiske præparater, 
jf. del A, punkt 2.3, i bilag I til forordning 
(EF) nr. 2092/91

ii) anvendes til fodring af pelsdyr

Begrundelse

Den nuværende forordning (EF) nr. 1774/2002 giver kun mulighed for at anvende kategori 3-
materiale til forarbejdet foder til kæledyr. Fodring af kæledyr med uforarbejdet materiale af 
kategori 1 og 2 er imod de generelle principper om reglerne for animalske biprodukter. Det 
vil sandsynligvis også føre til svig, dvs. at sådant uforarbejdet materiale uden kontrol 
kanaliseres over til nogle former for anvendelse, som det ikke var meningen, at det skulle 
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bruges til.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) transport, forarbejdning, anvendelse 
eller bortskaffelse af køkken- og 
madaffald. Indtil de pågældende 
forskrifter udstedes, kan medlemsstaterne 
udstede eller bibeholde nationale 
forskrifter om transport, forarbejdning, 
anvendelse eller bortskaffelse af køkken-
og madaffald

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset afdeling 1 og 2 og under 
overholdelse af betingelser fastsat i 
henhold til stk. 3 kan den kompetente 

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

myndighed tillade fodring med det kategori 
1-materiale, der er omhandlet i artikel 11, 
litra b, nr. ii), til dyr i zoologiske haver og 
til truede eller beskyttede arter, der lever i 
deres naturlige habitat.

Begrundelse

Undtagelsen bør omfatte foder til beskyttede eller truede arter, hvor der konstateres 
fødevaremangel og et konstant fald i artsbestanden. Gennemførelsesbestemmelserne og den 
pågældende art fastsættes i henhold til bestemmelserne i artikel 48, stk. 4 (Komité).

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Undtagelsen bør omfatte foder til beskyttede eller truede arter, hvor der konstateres 
fødevaremangel og et konstant fald i artsbestanden. Gennemførelsesbestemmelserne og den 
pågældende art fastsættes i henhold til bestemmelserne i artikel 48, stk. 4 (Komité).

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved brænding eller nedgravning på 
stedet eller ved andre metoder under 
officielt tilsyn, som hindrer overførsel af 
risici for folke- og dyresundheden, af 
kategori 1-materiale som omhandlet i 
artikel 11, litra b), nr. ii), kategori 2-
materiale og kategori 3-materiale i 
områder, hvortil adgang i praksis ikke er 
mulig, eller hvortil adgang på grund af 

c) ved brænding eller nedgravning på 
stedet eller ved andre metoder under 
officielt tilsyn, som hindrer overførsel af 
risici for folke- og dyresundheden, af 
kategori 1-materiale som omhandlet i 
artikel 11, litra b), nr. ii), kategori 2-
materiale og kategori 3-materiale i 
områder, hvortil adgang i praksis ikke er 
mulig, hvortil adgang ville medføre en 
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geografiske eller klimatiske 
omstændigheder eller en naturkatastrofe 
kun ville være mulig under forhold, som 
udgør en risiko for indsamlingspersonalets 
sundhed og sikkerhed, eller hvortil adgang 
ville forudsætte anvendelse af 
uforholdsmæssigt store 
indsamlingsressourcer

uforholdsmæssig stor finansiel eller 
administrativ byrde, eller hvortil adgang 
på grund af geografiske eller klimatiske 
omstændigheder eller en naturkatastrofe 
kun ville være mulig under forhold, som 
udgør en risiko for indsamlingspersonalets 
sundhed og sikkerhed, eller hvortil adgang 
ville forudsætte anvendelse af 
uforholdsmæssigt store 
indsamlingsressourcer 

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ved andre metoder end brænding eller 
nedgravning på stedet under officielt tilsyn 
af kategori 2- og kategori 3-materiale, som 
ikke udgør en risiko for folke- og 
dyresundheden, og som er fremkommet 
hos driftsledere, der ikke håndterer en 
større mængde af sådanne animalske 
biprodukter fremkommet pr. uge end den, 
der er fastsat i henhold til stk. 4, første 
afsnit, litra c), under hensyntagen til 
aktiviteternes art og den dyreart, de 
pågældende animalske biprodukters 
hidrører fra

d) ved metoder, der omfatter brænding 
eller nedgravning på stedet under officielt 
tilsyn af kategori 2- og kategori 3-
materiale, som ikke udgør en risiko for 
folke- og dyresundheden, og som er 
fremkommet hos driftsledere, der ikke 
håndterer en større mængde af sådanne 
animalske biprodukter fremkommet pr. uge 
end den, der er fastsat af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, under 
hensyntagen til aktiviteternes art og den 
dyreart, de pågældende animalske 
biprodukters hidrører fra

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have ansvaret for at fastsætte den maksimale 
mængde, der må gøres til genstand for forenklet bortskaffelse.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Uanset artikel 15, stk. 1, kan de 
kompetente myndigheder tillade 
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foranstaltninger til midlertidig opbevaring 
af dyr og dele af dyr i henhold til artikel 
12, litra f, med henblik på at hindre, at 
der opstår risici for folke- og 
dyresundheden forud for deres 
bortskaffelse i overensstemmelse med 
denne forordnings artikel 20.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Arealet af områder med status som 
fjerntliggende områder i en given 
medlemsstat, jf. stk. 1, litra b), må ikke 
overstige en vis procentdel i henhold til 
geografiske kriterier og størrelsen af 
husdyrbestandene i området.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have ansvaret for at fastlægge omfanget af 
fjerntliggende områder.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mængden af animalske biprodukter 
under hensyntagen til aktiviteterne art og 
oprindelsesdyrearten, jf. stk. 1, litra d)

c) kriterier for fastsættelse af mængden af 
animalske biprodukter under hensyntagen 
til aktiviteterne art og oprindelsesdyrearten, 
jf. stk. 1, litra d)

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have ansvaret for at fastsætte den maksimale 
mængde, der må gøres til genstand for forenklet bortskaffelse. Kommissionen bør imidlertid 
have ret til at udvikle harmoniserede kriterier for fastsættelse af denne mængde. 
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig kontrol Offentlig kontrol og retningslinjer for god
praksis

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer, at retningslinjer 
for god praksis, der er udviklet, valideret 
og revideret i overensstemmelse med 
kapitel III i forordning (EF) 183/2005 om 
krav til foderstofhygiejne, omfatter 
praktisk vejleding om kravene i denne 
forordning til den pågældende sektor.

Begrundelse

Retningslinjer, der er valideret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005, giver 
vejledning til den pågældende sektor og de tilsynsførende myndigheder i forbindelse med 
sammenfatning og forklaring af sikkerhedskrav og HACCP-krav, der stammer fra flere EU-
retsakter. Disse retningslinjer er et væsentligt redskab, især for små og mellemstore 
virksomheder, til at anvende EU-lovgivningen korrekt og et effektivt redskab for egenkontrol 
på anlæggene. Forpligtelsen til at medtage kravene i forordningen om animalske biprodukter 
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i disse retningslinjer vil supplere dem med et væsentligt sikkerhedsaspekt i EU-lovgivningen. 

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den udsteder konkrete påbud til 
anlæg og virksomheder for at afhjælpe 
eksisterende mangler.

Begrundelse

Ud over suspendering eller fratagelse af tilladelser bør de kompetente myndigheder også 
gives mulighed for at afhjælpe mangler og udstede påbud.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder en liste 
over de anlæg, virksomheder og brugere på 
dens område, der er godkendt eller 
registreret i henhold til denne forordning, 
og over virksomheder på dens område, som 
der er forelagt oplysninger om i henhold til 
artikel 40, stk. 3.

1. Hver medlemsstat og decentraliserede 
myndigheder under nationalt niveau med 
relevante beføjelser udarbejder en liste 
over de anlæg, virksomheder og brugere på 
dens område, der er godkendt eller 
registreret i henhold til denne forordning, 
og over virksomheder på dens område, som 
der er forelagt oplysninger om i henhold til 
artikel 40, stk. 3.

Begrundelse

Decentraliserede myndigheder under nationalt niveau bør inddrages i behørig gennemførelse 
af forordningen.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan give dispensation fra 
stk. 1-4 med hensyn til afsendelse af gylle, 
der transporteres mellem to steder på 
samme bedrift eller mellem bedrifter i 
grænseregioner i medlemsstater, der støder 
op til hinanden.

7. Kommissionen kan give dispensation fra 
stk. 1-4 med hensyn til afsendelse af gylle 
eller materiale til bioenergi, der 
transporteres mellem to steder på samme 
bedrift eller mellem bedrifter i 
grænseregioner i medlemsstater, der støder 
op til hinanden.

Begrundelse

Der bør gives mulighed for undtagelser ikke blot for transport af gylle, men også for 
transport af materialer, der anvendes til vedvarende energi. 

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Slutprodukter kan bringes i 
omsætning uden begrænsninger. 

Begrundelse

Eftersom forslaget indeholder bestemmelser om et såkaldt livscyklusslutpunkt for afledte 
produkter, der er bestemt til yderligere behandling eller forarbejdning i specialiserede anlæg 
(f.eks. kosmetiske produkter, lægemidler …), ville det kun være logisk også at have et sådant 
slutpunkt for slutprodukter, som ikke skal behandles eller forarbejdes mere, men som bringes 
på markedet i salgsklar emballage, såsom kæledyrsfoder, der er produceret i 
overensstemmelse med forordningens sikkerhedskrav. 
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