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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az állati melléktermékekre vonatkozó rendelet (ABP) annak az átfogó jogalkotási keretnek a 
részét képezi, amelynek célja a biztonság magas szintjének fenntartása a teljes termelési és 
elosztási lánc során, azaz „a tanyától a tányérig”.  E rendeletre irányuló javaslat minden nem 
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű és mezőgazdasági anyagra kiterjed.  A különböző 
melléktermékeket a kockázati szint alapján három kategóriába osztja; megfelelő felhasználási 
módokat határoz meg valamennyi kategória melléktermékei számára; szabályokat állít fel a 
melléktermékek szállítására, engedélyezett vagy nyilvántartott üzemekben történő 
feldolgozására és megsemmisítésére; továbbá nyomon követési és szabályozási rendszert 
dolgoz ki a teljes folyamat számára (a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság 
részvételével).  

Ez a rendelet az 1774/2002/EK rendeletre épül.  A Bizottság 2005-ben jelentést készített a 
jogszabály hatékonyságáról.  Megjegyezte, hogy a biztonsági intézkedések alapvető kerete 
kielégítő, és a tagállamok megfelelően betartják a jogszabályt.  Ugyanakkor lezáratlan kérdés 
maradt az anyagok nyomon követhetőségének biztosítása, az állati melléktermékekre 
vonatkozó szabályok és az egyéb közösségi jogszabályok közti kapcsolat tisztázása, valamint 
az állati melléktermékek kategóriáinak megállapítására és ellenőrzésére vonatkozó, 
fokozottabban kockázatalapú megközelítés szükségessége.

Bizottsági javaslatok

A Bizottság javaslatai a hatály tisztázásával, valamint egy fokozottabban kockázatalapú 
megközelítéssel foglalkoznak.  A Bizottság megszabja az állati melléktermékek 
életciklusának végpontját, „amely meghatározza az előállítási lánc azon pontját, amelytől az 
állati melléktermékekre nem vonatkoznak a rendeletben megállapított követelmények”.  Az 
egyéb közösségi jogszabályokkal való összehangolás segítségével elkerülhető az üzemek 
engedélyezésének szükségtelen megismétlése.

Egy fokozottabban kockázatalapú megközelítés kidolgozása érdekében a Bizottság 
megszigorítja az üzemeltetők elsődleges kötelezettségeit annak biztosítása céljából, hogy a 
rendelet követelményei teljesüljenek (az illetékes hatóság felügyelete mellett); azon termékek 
előállítása tekintetében, amelyek nincsenek közvetlen hatással az élelmiszer- vagy a 
takarmánylánc biztonságára, „az üzemeltetőknek fokozott felelőssége van ... a termékek 
biztonságos forgalomba hozatalával kapcsolatban.  Az állati melléktermékek bármely 
kategóriáját fel lehet használni, amennyiben a gyártásnál használt nyersanyagok 
biztonságosak, a kifejlesztett előállítási eljárás biztonságos, vagy az állati melléktermékeket 
olyan célra használják, amely összességében biztonságos”; továbbá a csupán korlátozott 
mértékű kockázatot jelentő új termékeket fel lehet venni az állati melléktermékek 
besorolásába. 

Az előadó javaslatai
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Az előadó összességében meg van elégedve a bizottsági javaslatokkal, különösen az állati 
melléktermékek végfelhasználói számára biztosított megnövekedett rugalmassággal, valamint 
az új tudományos kutatásokhoz jobban illeszkedő kategóriák létrehozásával.  Ugyanakkor 
számos változtatást javasol a jogszabály javítása érdekében.

a) Elhullott állomány

A jogszabály valamennyi elhullott állományra vonatkozik, még akkor is, ha nem merül fel 
betegség, sem az embereket vagy a környezetet érintő egyéb kockázat gyanúja.  Ez azt jelenti, 
hogy a gazdálkodóknak az állati melléktermékeket nyilvántartott feldolgozó- vagy 
megsemmisítőüzembe kell szállítaniuk.  Azon gazdálkodók számára, akiknek a hozzájuk 
legközelebb található nyilvántartott létesítmény is távol esik, ez a valódi kockázathoz képest 
indokolatlanul magas pénzügyi és igazgatási költségekkel jár.  A javasolt rendelet eltérést tesz 
lehetővé a „távoli területek” számára (azaz a gazdálkodók számára megengedett, hogy a 2. és 
a 3. kategóriába tartozó elhullott állományt a gazdaságban történő elégetés vagy elföldelés 
útján semmisítsék meg).  A „távoli területek” meghatározása azonban nem elég határozott, 
ezért a legtöbb gazdálkodón nem segít.  Az előadó úgy véli, hogy ezt az eltérést ki kell 
terjeszteni, és hogy a tagállamok belátására kell bízni e területek meghatározását a saját 
helyzetükre alkalmazható szabályozó rendszer kialakítása érdekében.  Az előadó ezenkívül 
helyesli a kisebb üzemeltetők számára biztosított eltérést, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
küszöbértéket szintén a tagállamok illetékes hatóságainak kell meghatározniuk.

b) Halak

Az előadó úgy véli, hogy a halászati tevékenységből származó anyagokra a rendelet nem kell, 
hogy kiterjedjen.  Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a halbetegségek és -paraziták 
természetes módon fordulnak elő a környezetben, és nem kockázatosak az emberi egészségre 
sem érintkezés, sem pedig szennyezés útján; továbbá a fertőzött halak visszaengedése a 
tengerbe nem növeli a halállomány megfertőzésének előfordulását.  Annak megakadályozása 
továbbá, hogy a halászhajók legénysége visszadobja a fertőzött halakat a vízbe, és arra 
kényszerítése, hogy minden anyagot szállítsanak vissza a kikötőbe (hogy aztán onnan 
feldolgozás és megsemmisítés céljából egy engedélyezett létesítménybe szállítsák, 
valószínűleg mint 2. kategóriába tartozó anyagot), egyrészt óriási teher a halászati szektor 
számára, másrészt hatalmas kiadások nélkül nehezen betartható.  

c) Szubszidiaritás

E rendeletet a tagállami szint alá eső valamennyi kormányzati szint teljes részvételével kell 
végrehajtani, és a megfelelő hatáskörrel rendelkező megbízott regionális kormányoknak 
meghatározó szerepet kell játszaniuk.  Az előadó ebből a célból számos módosítást terjeszt 
elő.  Ezen túlmenően örömmel látná, ha a tagállamok illetékes hatóságainak nagyobb 
beleszólásuk lenne abba, hogy az egyes állati melléktermékeket a legújabb tudományos 
kutatások eredményei alapján a megfelelő szervek más kategóriába sorolnak át; ugyanakkor 
elismeri, hogy az e rendelkezéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében az 
osztályozás tekintetében a Bizottságé kell, hogy legyen a döntő szó.

Az előadó többi javaslata a bioüzemanyagokról, a kis teljesítményű hulladékégető művekről, 
az élelmiszer-hulladékról és a kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledelről szól.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékek köz- és állat-egészségügyi 
kockázattal járhatnak. A száj- és 
körömfájás járvány kitörése, a fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak, mint például 
a szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalmának (BSE) terjedése, vagy 
a takarmányokban előforduló dioxin miatt 
előforduló válsághelyzetek megmutatták, 
hogy milyen következményekkel jár a köz-
és az állat-egészségügyre, valamint az 
élelmiszer- és takarmánylánc biztonságára 
és a fogyasztói bizalomra nézve, ha 
bizonyos állati melléktermékeket 
szakszerűtlenül használnak fel. Ezenfelül 
ezek a válsághelyzetek messzemenőkig 
kedvezőtlen hatással lehetnek a társadalom 
egészére, mivel hatással vannak a 
gazdálkodók és az érintett gazdasági 
ágazatok gazdasági-társadalmi helyzetére, 
valamint az állati eredetű termékek iránti 
fogyasztói bizalomra. A járványkitörések 
negatív környezeti következményekkel 
járhatnak mind az ártalmatlanítással 
kapcsolatban felmerülő problémák miatt, 
mind pedig a biodiverzitás tekintetében.

(1) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékek köz- és állat-egészségügyi 
kockázattal járhatnak. A száj- és 
körömfájás járvány kitörése és a fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak, mint például 
a szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalmának (BSE) terjedése miatt 
előforduló válsághelyzetek megmutatták, 
hogy milyen következményekkel jár a köz-
és az állat-egészségügyre, valamint az 
élelmiszer- és takarmánylánc biztonságára 
és a fogyasztói bizalomra nézve, ha 
bizonyos állati melléktermékeket
illegálisan vagy szakszerűtlenül 
használnak fel. Ezenfelül ezek a 
válsághelyzetek messzemenőkig 
kedvezőtlen hatással lehetnek a társadalom 
egészére, mivel hatással vannak a 
gazdálkodók és az érintett gazdasági 
ágazatok gazdasági-társadalmi helyzetére, 
valamint az állati eredetű termékek iránti 
fogyasztói bizalomra. A járványkitörések 
negatív környezeti következményekkel 
járhatnak mind az ártalmatlanítással 
kapcsolatban felmerülő problémák miatt, 
mind pedig a biodiverzitás tekintetében.

Indokolás

Pontosítás. A takarmányokban előforduló dioxinszennyezés nem áll kapcsolatban az állati 
melléktermékek szakszerűtlen felhasználásával.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Állati melléktermékek főként az emberi 
fogyasztásra szánt állatok levágásakor 
keletkeznek, valamint az elhullott állatok 
ártalmatlanítása és a járványvédelmi 
intézkedések következtében. Forrásuktól 
függetlenül kockázatot jelenthetnek az 
emberi és az állati egészségre és a 
környezetre. Ezt a kockázatot ennek 
megfelelően csökkenteni kell azáltal, hogy 
ezeket a termékeket biztonságos módon 
ártalmatlanítják vagy használják fel 
további célokra, méghozzá szigorú 
feltételek mellett, melyek mérséklik az 
ezzel járó egészségügyi kockázatokat.

(2) Állati melléktermékek főként az emberi 
fogyasztásra szánt állatok levágásakor 
keletkeznek, valamint az elhullott állatok 
ártalmatlanítása és a járványvédelmi 
intézkedések következtében. Forrásuktól 
függetlenül kockázatot jelenthetnek az 
emberi és az állati egészségre és a 
környezetre. Ezt a kockázatot ennek 
megfelelően csökkenteni kell azáltal, hogy 
ezeket a termékeket biztonságos módon 
ártalmatlanítják vagy használják fel 
további célokra, például a bioenergia 
előállításához szükséges folyamatokhoz,
méghozzá szigorú feltételek mellett, 
melyek mérséklik az ezzel járó 
egészségügyi kockázatokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az egyes fertőző szivacsos 
agyvelőbántalmak megelőzésére, az 
ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 999/2001/EK 
rendelet módosításáról Európai 
Parlament és a Tanács 2006. december 
18-i 1923/2006/EK rendelet jogilag 
lehetővé teszi, hogy a hús- és csontliszt 
felhasználása bizonyos feltételek mellett 
ismét engedélyezhető legyen a nem 
kérődzőknek szánt takarmányokban. A 
hús- és csontlisztre vonatkozó jelenlegi 
tilalom enyhítésének elengedhetetlen 
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feltétele, hogy álljanak rendelkezésre 
olyan vizsgálatok, amelyekkel a különböző 
állatfajokban található fehérjéket meg 
lehet különböztetni egymástól. Az Európai 
Bizottság ezért minden tőle telhetőt 
megtesz annak érdekében, hogy minél 
hamarabb rendelkezésre álljanak olyan 
hitelesített, fajspecifikus vizsgálatok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a 
kannibalizmus kizárásával a hús- és 
csontlisztet értékes fehérjeforrásként 
lehessen felhasználni a nem kérődzők 
számára készített állati takarmányokban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az állati takarmányokban felhasznált 
élelmiszer-hulladékok a múltban több 
ízben is fertőző állatbetegségek 
kitöréséhez vezettek. Ezenkívül az 
élelmiszer-hulladékok állati 
takarmányban való felhasználásának 
engedélyezésével nem garantálható, hogy 
az egy adott fajtából származó állati 
eredetű anyagokkal nem ugyanazt a fajt 
takarmányozzák.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Elsősorban továbbra is az üzemeltető 
felelőssége, hogy ezen műveleteket a 
rendelettel összhangban végezzék el. Ezzel 
egyidejűleg a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatot jelentő tényezők megelőzésével 
kapcsolatban a közérdek azt kívánja, hogy 
egy működő gyűjtő- és ártalmatlanító 

(19) Elsősorban továbbra is az üzemeltető 
felelőssége, hogy ezen műveleteket a 
rendelettel összhangban végezzék el. Ezzel 
egyidejűleg a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatot jelentő tényezők megelőzésével 
kapcsolatban a közérdek azt kívánja, hogy 
egy működő gyűjtő- és ártalmatlanító 
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rendszer biztosítsa azoknak az állati 
melléktermékeknek a biztonságos 
ártalmatlanítását, amelyek nem 
kerülhetnek, vagy gazdasági okokból nem 
kerülnek felhasználásra. A tagállamok 
rendelkezésre bocsátják e célra a megfelelő 
infrastruktúrához szükséges forrásokat, és 
biztosítják a rendszer zökkenőmentes 
működését. A gyűjtésre és ártalmatlanításra 
alkalmas rendszer nagyságát az adott 
tagállamban lévő állati melléktermék 
mennyiségéhez mérten kell kialakítani. A 
rendszernek ugyanakkor elővigyázatossági 
okokból képesnek kell lennie arra is, hogy 
egy nagyobb fertőző betegség okozta 
járványkitörés vagy az ártalmatlanításra 
kialakított meglévő rendszer ideiglenes 
műszaki zavara esetén kielégítse a 
megnövekedett kapacitásszükségletet. A 
tagállamok együttműködhetnek egymással 
vagy harmadik országokkal, amennyiben e 
rendelet célkitűzései teljesülnek.

rendszer biztosítsa azoknak az állati 
melléktermékeknek a biztonságos 
ártalmatlanítását, amelyek nem 
kerülhetnek, vagy gazdasági okokból nem 
kerülnek felhasználásra. A tagállamok és a 
megfelelő hatáskörrel rendelkező 
megbízott regionális kormányaik
rendelkezésre bocsátják e célra a megfelelő 
infrastruktúrához szükséges forrásokat, és 
biztosítják a rendszer zökkenőmentes 
működését. A gyűjtésre és ártalmatlanításra 
alkalmas rendszer nagyságát az adott 
tagállamban lévő állati melléktermék 
mennyiségéhez mérten kell kialakítani. A 
rendszernek ugyanakkor elővigyázatossági 
okokból képesnek kell lennie arra is, hogy 
egy nagyobb fertőző betegség okozta 
járványkitörés vagy az ártalmatlanításra 
kialakított meglévő rendszer ideiglenes 
műszaki zavara esetén kielégítse a 
megnövekedett kapacitásszükségletet. A 
tagállamok és a megfelelő hatáskörrel 
rendelkező megbízott regionális 
kormányaik együttműködhetnek 
egymással vagy harmadik országokkal, 
amennyiben e rendelet célkitűzései 
teljesülnek.

Indokolás

A rendelet megfelelő végrehajtásába a regionális kormányzást is be kell vonni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az állati melléktermékeket 
kockázatértékelés alapján három 
kategóriába kell sorolni, ami tükrözi az 
említett állati melléktermék jelentette köz-
és állat-egészségügyi kockázatok mértékét. 
A magas kockázattal járó anyagokat csak 
az élelmiszerláncon kívüli célokra lehet 
használni, míg a kisebb kockázattal járó 

(25) Az állati melléktermékeket 
kockázatértékelés alapján három 
kategóriába kell sorolni, ami tükrözi az 
említett állati melléktermék jelentette köz-
és állat-egészségügyi kockázatok mértékét. 
A magas kockázattal járó anyagokat csak 
az élelmiszerláncon kívüli célokra lehet 
használni, míg a kisebb kockázattal járó 
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anyagok használata biztonságos feltételek 
mellett megengedett.

anyagok használata biztonságos feltételek 
mellett megengedett. Mindent meg kell 
tenni különösen az állati melléktermékek 
bio-energiaforrásként történő 
felhasználásának előmozdítása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az állati melléktermékek és a belőlük 
származó termékek ártalmatlanítását a 
hulladéklerakásra és a hulladékégetésre 
vonatkozó környezetvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően kell 
elvégezni. A jogszabályok közti 
egységesség biztosítása érdekében 
hulladékégetés során a hulladékok 
égetéséről szóló, 2000. december 4-i 
2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint kell eljárni. A hulladékok 
együttégetésére, akár hasznosításról, akár 
ártalmatlanításról legyen is szó, hasonló 
engedélyezési és hulladékégetésre 
vonatkozó feltételek érvényesek, 
kiváltképp a károsanyag-kibocsátására 
vonatkozó érték, szennyvíz és 
maradékanyagok elvezetése, az ellenőrzés 
és a felügyelet, valamint az intézkedésekre 
vonatkozó követelmények tekintetében.
Ezért engedélyezni kell mind a három 
kategóriába tartozó anyag esetében az 
előzetes feldolgozás nélküli, közvetlen 
együttégetést.

(34) Az állati melléktermékek és a belőlük 
származó termékek ártalmatlanítását a 
hulladéklerakásra és a hulladékégetésre 
vonatkozó környezetvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően kell 
elvégezni. A jogszabályok közti 
egységesség biztosítása érdekében 
hulladékégetés során a hulladékok 
égetéséről szóló, 2000. december 4-i 
2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint kell eljárni. A hulladékok 
együttégetésére, akár hasznosításról, akár 
ártalmatlanításról legyen is szó, hasonló 
engedélyezési és hulladékégetésre 
vonatkozó feltételek érvényesek, 
kiváltképp a károsanyag-kibocsátására 
vonatkozó érték, szennyvíz és 
maradékanyagok elvezetése, az ellenőrzés 
és a felügyelet, valamint az intézkedésekre 
vonatkozó követelmények tekintetében.
Ezért engedélyezni kell mind a három 
kategóriába tartozó anyag esetében az 
előzetes feldolgozás nélküli, közvetlen 
együttégetést. Ezen kívül konkrét 
rendelkezéseket kell hozni a kis 
teljesítményű hulladékégető művek 
engedélyezésére.

Indokolás

A jelenlegi 1774/2002/EK rendelet 12. cikke és IV. melléklete konkrét feltételeket szab a kis 
teljesítményű hulladékégető művek engedélyezése tekintetében. E rendelkezéseket a Bizottság 
által megszabott végrehajtási intézkedésekben is fenn kell tartani.  
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az állati melléktermékeknek vagy az 
azokból származó termékeknek az égetés 
során fűtőanyagként való használata 
engedélyezett, és nem számít 
hulladékártalmatlanítási műveletnek.
Mindazonáltal az ilyen jellegű 
felhasználást olyan körülmények mellett 
kell végezni, amelyek biztosítják a köz- és 
az állati egészség védelmét, valamint a 
megfelelő környezetvédelmi szabványok 
betartását.

(35) Az állati melléktermékeknek vagy az 
azokból származó termékeknek az égetés 
során fűtőanyagként vagy bio-
energiaforrásként való használata 
engedélyezett, és nem számít 
hulladékártalmatlanítási műveletnek.
Mindazonáltal az ilyen jellegű 
felhasználást olyan körülmények mellett 
kell végezni, amelyek biztosítják a köz- és 
az állati egészség védelmét, valamint a 
megfelelő környezetvédelmi szabványok 
betartását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A 2002/98/EK irányelv kimondja, 
hogy az állati melléktermékek 
ártalmatlanítása a hulladékokra 
vonatkozó jogszabályok hatálya alá 
tartozik, amennyiben azokat elégetik vagy 
hulladéklerakóban helyezik el, illetve 
biogázt előállító vagy komposztáló üzembe 
küldik. Az irányelv továbbá felhatalmazza 
a Bizottságot arra, hogy meghatározza a 
körülményeket, amelyek között bizonyos 
anyagok nem számítanak hulladéknak. A 
Bizottságnak még e rendelet 
alkalmazásának időpontja előtt a fenti 
irányelv szerinti, megfelelő 
intézkedésekkel kell továbbpontosítania, 
hogy az üzemanyagként használt állati 
melléktermékek nem tartoznak a 
hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok 
hatálya alá.
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Indokolás

A Bizottságnak világossá kell tennie, hogy az üzemanyagként használt állati melléktermékek 
nem tartoznak a hulladékokkal kapcsolatos európai jogszabályok hatálya alá. 

Módosítás 10

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 
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.

(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 
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. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az 1774/2002/EK rendelet 
természetes élőhelyükön élő, 
veszélyeztetett dögevő madárfajok 
esetében engedélyezi, hogy 1. kategóriába 
tartozó anyagokkal etessék őket. E fajok 
megfelelő védelmének biztosítás érdekében 

(45) Az 1774/2002/EK rendelet 
természetes élőhelyükön élő, 
veszélyeztetett dögevő madárfajok 
esetében engedélyezi, hogy 1. kategóriába 
tartozó anyagokkal etessék őket. Ezen és 
más veszélyeztetett vagy védett fajok 
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e rendeletben továbbra is engedélyezni kell 
az eddigi etetési gyakorlatot, összhangban 
a betegségek elterjedésének megelőzésére 
vonatkozó feltételekkel.

megfelelő védelmének biztosítása
érdekében e rendeletben továbbra is 
engedélyezni kell az eddigi etetési 
gyakorlatot, összhangban a betegségek 
elterjedésének megelőzésére vonatkozó 
feltételekkel.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A feldolgozatlan állati 
melléktermékek elföldelésére és 
elégetésére vonatkozó jelenlegi eltérést ki 
kell terjeszteni azokra a területekre, 
amelyeken nincs lehetőség a hozzáférésre, 
vagy ahol az kockázatot jelent az 
összegyűjtést végző személyzet 
egészségére és biztonságára nézve. Az 
1774/2002/EK rendelet alkalmazásakor 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
rendkívüli körülmények között indokolt 
lehet a helyszíni elföldelés vagy elégetés, 
amennyiben ez biztosítja az állatok gyors 
ártalmatlanítását és a betegség 
elterjedéséből adódó kockázatok 
elkerülését. A távoli területek teljes 
területét tagállamonként korlátozni kell 
azon általános kötelezettség érvényesítése 
érdekében, hogy az e rendeletben 
meghatározott szabályoknak megfelelő 
ártalmatlanító rendszer álljon 
rendelkezésre.

(47) A feldolgozatlan állati 
melléktermékek elföldelésére és 
elégetésére vonatkozó jelenlegi eltérést ki 
kell terjeszteni azokra a területekre, 
amelyeken nincs lehetőség a hozzáférésre,
ahol az állati melléktermékek 
összegyűjtése anyagi vagy igazgatási 
terhet jelentene, vagy ahol az kockázatot
jelentene az összegyűjtést végző 
személyzet egészségére és biztonságára 
nézve. Az 1774/2002/EK rendelet 
alkalmazásakor szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy rendkívüli körülmények 
között indokolt lehet a helyszíni elföldelés 
vagy elégetés, amennyiben ez biztosítja az 
állatok gyors ártalmatlanítását és a 
betegség elterjedéséből adódó kockázatok 
elkerülését. A tagállamok távoli
területeinek teljes területét a tagállam 
illetékes hatósága határozza meg.

Indokolás

A távoli területek meghatározása a tagállamok illetékes hatóságainak felelőssége.
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a kedvtelésből tartott állatok 
kiskereskedésekből vagy az 
elárusítóhelyekhez közeli telepekről 
származó nyers eledele, amennyiben a 
darabolás és tárolás kizárólag a vásárlók 
közvetlen helyszíni kiszolgálása céljából 
történik;

Indokolás

Ezen termékeknek a rendelet hatálya alól történő, a jelenlegi jogszabály részét is képező 
kizárását fenn kell tartani. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) kedvtelésből tartott állatok helyszíni 
felhasználásra szánt nyers eledele, amely 
– a nemzeti jogszabályokkal összhangban 
– a származási hely szerinti gazdaságban 
levágott állatokból és azoknak kizárólag a 
mezőgazdasági termelő és családja 
élelmezésére szánt húsából származik;

Indokolás

Ezen termékeknek a rendelet hatálya alól történő, a jelenlegi jogszabály részét is képező 
kizárását fenn kell tartani. 
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a származási gazdaságban nyert, 
tartott vagy a talaj termőképességének 
javítására felhasznált trágya;

Indokolás

Az állati melléktermékek biztonságos ártalmatlanítására és felhasználására vonatkozó 
szabályok nem terjednek ki a trágya gazdaságban történő felhasználására. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) da) a származási gazdaságban 
keletkezett, tartott, ártalmatlanított vagy 
felhasznált, tojásból származó 
melléktermékek.

Indokolás
Az egyes termékek – mint például a tej és a tejszármazékok – esetében engedélyezett 
felhasználásoknak azonosaknak kell lenniük a származási gazdaságban kezelt hasonló 
kockázatú más melléktermékekkel, mint például a tojással és a tojáshéjjal.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet nem vonatkozik a 
következő, állati melléktermékekből 
származó termékekre, amelyekre a VI. 
fejezetben előírt különleges szabályozás 

(3) A következő, állati melléktermékekből 
származó termékekre csak a VI. fejezetben 
előírt különleges szabályozás vonatkozik:
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vonatkozik :

Indokolás

A rendelet hatályának pontosítása.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) az állati melléktermékekből származó 
bioüzemanyagok biztonságos 
feldolgozásából eredő végtermékek.

Indokolás

Bioüzemanyag-gyártás során a faggyú alapanyagaként történő felhasználása esetén az olyan 
melléktermékek, mint például a glicerin és a kálium-szulfát, a finomítóban történő olajkémiai 
feldolgozás után biztonságosnak tekinthetők. Használatukat további korlátozások nélkül 
engedélyezni kell. 

Módosítás 19

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”: ember 
által táplált, tenyésztett vagy tartott, nem 
mezőgazdasági célra szánt, de a
Közösségben emberi fogyasztásra 
valamint haszonállatok etetésére 
általában nem használt állatfajok;

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó 998/2003/EK 
rendeletben található listát nem lehet kizárólagos listának használni, mert az a rendelet 
hatályának nem szándékos korlátozásához vezetne.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „forgalomba hozatal”: bármely olyan 
tevékenység, amelynek célja állati 
melléktermékek vagy az azokból származó 
termékek harmadik félnek történő 
értékesítése a Közösségben, vagy harmadik 
félnek – fizetés ellenében vagy díjmentesen 
– történő bárminemű szállítás, vagy egy 
harmadik félnek történő későbbi szállítás 
céljából történő raktározás;

(8) „forgalomba hozatal”: bármely olyan 
tevékenység, amelynek célja állati 
melléktermékek, az azokból származó 
termékek vagy késztermékek harmadik 
félnek történő értékesítése a Közösségben, 
vagy harmadik félnek – fizetés ellenében 
vagy díjmentesen – történő bárminemű 
szállítás, vagy egy harmadik félnek történő 
későbbi szállítás céljából történő 
raktározás;

Indokolás

A pontosítás, valamint az „állati melléktermékekből származó termékek” és a „késztermékek” 
közötti jobb megkülönböztetés érdekében a „késztermék” fogalmát be kell vezetni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) „késztermék”: minden olyan, e 
rendelettel összhangban feldolgozott 
termék, amelyet fogyasztói csomagolással 
láttak el;

Indokolás

A jelenlegi 1774/2002/EK rendelet szerint a „feldolgozott termékek” meghatározása 
ugyanolyan tág, mint az „állati melléktermékekből származó termékek” javasolt 
meghatározása.  Mind a régi, mind pedig az új meghatározásokba beletartoznak az első, 
második, harmadik stb. átalakításon átesett termékek és a köztes termékek, és bizonyos 
értelmezések hajlamosak a késztermékeket is ide sorolni. Az ilyen tág meghatározásokból 
eredő félreértéseket a „késztermék” meghatározásának bevezetésével kell elkerülni. Ez 
lehetővé teszi ezen kívül, hogy pontosabban meghatározzák a rendelet alkalmazásának 
megszűnését.
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Módosítás 22

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 
jelentenének;

(23) „távoli területek”: azon területek, 
amelyeken az ártalmatlanítási
létesítmények olyan távol vannak, hogy az 
állati melléktermékek összegyűjtéshez és 
szállításhoz szükséges intézkedések a 
helyszíni ártalmatlanításhoz képest
pénzügyi vagy igazgatási szempontból
aránytalanul nagy terhet jelentenének; A 
tagállamok illetékes hatóságainak 
hatáskörébe tartozik a területükhöz 
tartozó távoli területek meghatározása.

Indokolás

A távoli területek meghatározása a tagállamok illetékes hatóságainak felelőssége.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok területén megfelelő 
infrastruktúra működik, amely az állati 
melléktermékek vonatkozásában biztosítja 
az alábbiakat:

(1) A tagállamok és a hatáskörrel 
rendelkező megbízott regionális 
kormányaik biztosítják, hogy területükön 
megfelelő infrastruktúra működik, amely 
az állati melléktermékek vonatkozásában 
biztosítja az alábbiakat:

Indokolás

A rendelet megfelelő végrehajtásába a regionális kormányzást is be kell vonni.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok: (2) A tagállamok és a megfelelő 
hatáskörrel rendelkező megbízott 
regionális kormányaik:

Indokolás

A rendelet megfelelő végrehajtásába a regionális kormányzást is be kell vonni.

Módosítás 25

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

Indokolás
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a hatályos szabályok betartását, azonban nem kötelesek az 
üzemeltetőket ellátni a fenti elv betartásához szükséges forrásokkal.

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 
említett üzemek.

törölve

Indokolás
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A 6. cikk (1) bekezdésének fa) ponttal történő kiegészítésére irányuló módosítás 
következményeként.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az állati melléktermékeknek és az 
azokból származó termékeknek a 6. cikk
(1) bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett égetésére, együttégetésére és 
hulladékként történő elégetésére vonatkozó 
követelmények,

a) az állati melléktermékeknek és az 
azokból származó termékeknek a 6. cikk
(1) bekezdésének c), d) és e) pontjában 
említett, kis és nagy teljesítményű 
égetőművekben történő égetésére, 
együttégetésére és hulladékként történő 
elégetésére vonatkozó követelmények,

Indokolás

A jelenlegi 1774/2002/EK rendelet 12. cikke és IV. melléklete konkrét feltételeket szab a kis 
teljesítményű hulladékégető művek engedélyezése tekintetében. E rendelkezéseket a Bizottság 
által megszabott végrehajtási intézkedésekben is fenn kell tartani.  

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szárazföldi gerinctelenek, az emberekre 
vagy állatokra patogén fajok kivételével,

törölve

Indokolás

A 3. kategóriába tartozó anyagoknak elviekben takarmányozási célra alkalmasnak kell 
lenniük, ezért nem tartalmazhatnak kétséges eredetű anyagokat.
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Módosítás 29

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

Indokolás

A 3. kategóriába tartozó anyagoknak elviekben takarmányozási célra alkalmasnak kell 
lenniük, ezért nem tartalmazhatnak kétséges eredetű anyagokat.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság módosíthatja a 11., 12. és 13. 
cikket annak érdekében, hogy figyelembe 
vegye a tudományos haladást a kockázati 
szint értékelésének terén, amennyiben a 
megfelelő tudományos intézet által végzett 
kockázatelemzés alapján megállapítható a 
tudományos haladás ténye. Az említett 
cikkekben felsorolt állati melléktermékek 
azonban nem törölhetők a listáról, és 
kizárólag ezen termékek kategóriába 
sorolása változtatható meg, vagy további 
állati melléktermék vehető fel a listákra.

A Bizottság egy tagállam illetékes 
hatóságának kérésére vagy saját 
kezdeményezésre módosíthatja a 11., 12. és 
13. cikket annak érdekében, hogy 
figyelembe vegye a tudományos haladást a 
kockázati szint értékelésének terén, 
amennyiben a megfelelő tudományos 
intézet által végzett kockázatelemzés 
alapján megállapítható a tudományos 
haladás ténye. Az említett cikkekben 
felsorolt állati melléktermékek azonban 
nem törölhetők a listáról, és kizárólag ezen 
termékek kategóriába sorolása 
változtatható meg, vagy további állati 
melléktermék vehető fel a listákra.

Indokolás

A tagállamoknak és illetékes hatóságaiknak meg kell adni a lehetőséget, hogy vitát 
kezdeményezhessenek az állandó bizottságban a kategóriáknak a tudományos haladáshoz 
történő igazításáról.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vezetendő nyilvántartás formája, a) a vezetendő nyilvántartás minimális 
tartalma;

Indokolás

Logikus, hogy a minimális tartalmat komitológia útján kell meghatározni, azonban a formát 
minden körülmények között a tagállamoknak kell szabályozniuk. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) haszonállatok – a prémes állatok 
kivételével – takarmányozása élelmiszer-
hulladékkal vagy élelmiszer-hulladékot 
tartalmazó vagy abból származó 
takarmánnyal,

b) haszonállatok – a prémes állatok 
kivételével – takarmányozása nem 
fertőtlenített élelmiszer-hulladékkal vagy
ilyen élelmiszer-hulladékot tartalmazó 
vagy abból származó takarmánnyal;

Indokolás

A Parlament többször is hangsúlyozta az élelmiszer-hulladékok biztonságos hasznosításának, 
fertőtlenítésének és megsemmisítésének szükségességét az általános takarmányozási tilalom 
érvényesítése céljából (lásd az EP álláspontját az 1774/2002/EK rendeletet létrehozó 
jogalkotási eljárás során, valamint a 2007. február 13-án elfogadott, a hulladékokról szóló 
keretirányelv első olvasata során). 
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a tagállamok 
küszöbértékeket határozhatnak meg a 
takarmányokban kis mennyiségben 
esetlegesen előforduló állati fehérje 
tekintetében, amelynek jelenlétét csak 
aránytalan mértékű erőfeszítéssel lehet 
elkerülni. 

Indokolás

A „fajon belüli újrahasznosítás” betiltása az eltérő fajokból származó állati melléktermékek 
feldolgozósorainak elkülönítéséhez vezetett. A tagállamoknak bizonyos mértékű 
rugalmasságot kell biztosítani az azonos fajokból származó kis mennyiségű állati fehérje 
tekintetében. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a tagállamok 
biztosítják, hogy az élelmiszer-hulladékot 
engedéllyel rendelkező vállalkozások 
ellenőrizhető módon eltávolítják, majd 
megfelelő műveletekkel fertőtlenítik és 
biztonságosan megsemmisítik. Az 
élelmiszer-hulladékok sertések 
takarmányozására való felhasználását a 
tagállamok csak azzal a feltétellel 
engedélyezhetik, hogy a biztonságos 
hasznosítást, a fertőtlenítést és a rendelet 
egyéb rendelkezéseinek tiszteletben 
tartását minden szempontból figyelemmel 
kísérik.

Indokolás

A Parlament többször is hangsúlyozta az élelmiszer-hulladékok biztonságos hasznosításának, 
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fertőtlenítésének és megsemmisítésének szükségességét az általános takarmányozási tilalom 
érvényesítése céljából (lásd az EP álláspontját az 1774/2002/EK rendeletet létrehozó 
jogalkotási eljárás során, valamint a 2007. február 13-án elfogadott, a hulladékokról szóló 
keretirányelv első olvasata során). 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) trágya, az emésztőtraktustól elkülönített
emésztőtraktus-tartalom, tej, tejalapú 
termékek és kolosztrum esetében, ha azok 
az illetékes hatóság véleménye szerint, 
előzetes feldolgozást követően vagy 
anélkül, nem jelentik semmilyen súlyos 
fertőző betegség terjesztésének kockázatát,

ii) trágya, az emésztőtraktus-tartalom, tej, 
tejalapú termékek és kolosztrum, valamint 
a tojás és a tojástermékek esetében, ha 
azok az illetékes hatóság véleménye 
szerint, előzetes feldolgozást követően 
vagy anélkül, nem jelentik semmilyen 
súlyos fertőző betegség terjesztésének 
kockázatát

Indokolás

Az emésztőtraktus-tartalomnak a biogáz-előállító üzemekben és komposztáló üzemekben 
történő felhasználása kapcsán a kezelők nem kötelezhetők egy költséges és szükségtelen 
előzetes elkülönítés elvégzésére. Az elkülönítetés és tisztítás utáni emésztőtraktust a 3. 
kategóriába tartozó anyagnak kell tekinteni. Ezenkívül javasolt a tojásnak és 
tojástermékeknek a tejre és a nem feldolgozott tejtermékekre engedélyezett felhasználásokkal 
azonos kezelése. 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében és az illetékes hatóság 
engedélyével:

(e) a 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében és az illetékes hatóság 
engedélyével:

(i) fel lehet használni biodinamikus 
készítmények előállításához és talajban 
való alkalmazásukhoz a 2092/91/EK 
rendelet I. melléklete A. részének 2.3. 

(i) fel lehet használni biodinamikus 
készítmények előállításához és talajban 
való alkalmazásukhoz a 2092/91/EK 
rendelet I. melléklete A. részének 2.3. 
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pontjában említetteknek megfelelően, pontjában említetteknek megfelelően,

(ii) fel lehet használni kedvtelésből tartott 
állatok etetésére,

Indokolás

A jelenlegi 1774/2002/EK rendelet lehetővé teszi a 3. kategóriába tartozó anyagok 
kedvtelésből tartott állatoknak szánt, feldolgozott eledelként történő felhasználását. A 
kedvtelésből tartott állatok 2. és 3. kategóriába tartozó, feldolgozatlan anyagokkal történő 
etetésének engedélyezése ellentmond az állati melléktermékekre vonatkozó szabályok 
általános elveinek. Ezen kívül csaláshoz vezethet, melynek során az ilyen feldolgozatlan 
anyagokat ellenőrizetlen módon továbbítják nem rendeltetésszerű felhasználás céljára.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea)  a 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében fel lehet használni a kedvtelésből 
tartott állatok eledeléhez, az illetékes 
hatóság előzetes engedélyével;

Indokolás

A cél az 1. és 2. kategóriába tartozó anyagok kedvtelésből tartott állatok eledeleként való 
felhasználásának megszüntetése. 

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az élelmiszer-hulladék szállítása,
feldolgozása, felhasználása vagy 
ártalmatlanítása; a megfelelő 
rendelkezések elfogadásáig a tagállamok 
elfogadhatják vagy fenntarthatják az 
élelmiszer-hulladék szállítására, 
feldolgozására, felhasználására vagy 
ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti 
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szabályokat. 

Módosítás 39

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 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 fajok etetésére.

Indokolás

A mentességnek a táplálékhiánnyal és populációcsökkenéssel jellemzett védett vagy 
veszélyeztetett fajok étrendjére kell vonatkoznia. A végrehajtási szabályokat és az érintett 
fajokat a 48. cikk (4) bekezdése szerint kell meghatározni (bizottság).

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) egyes tagállamokban található dögevő 
madárfajok, amelyeket etethetnek ilyen 
anyagokkal, 

i) egyes tagállamokban található fajok, 
amelyeket etethetnek ilyen anyagokkal; 

Indokolás

A mentességnek a táplálékhiánnyal és populációcsökkenéssel jellemzett védett vagy 
veszélyeztetett fajok étrendjére kell vonatkoznia. A végrehajtási szabályokat és az érintett 
fajokat a 48. cikk (4) bekezdése szerint kell meghatározni (bizottság).
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan területeken, amelyekhez 
gyakorlatilag nem lehetséges hozzáférni, 
vagy amelyhez csak olyan – földrajzi vagy 
éghajlati okokkal vagy természeti 
katasztrófával összefüggő – körülmények 
között lehet hozzáférni, amely kockázatos 
a gyűjtést végző személyekre nézve, vagy 
ahol a hozzáférés érdekében aránytalan 
mértékű erőfeszítés lenne szükséges, a 11. 
cikk a) pontjának v. alpontjában és a 11. 
cikk b) pontjának ii. alpontjában említett, 
az 1. kategóriába tartozó anyagok, valamint 
a 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében helyszíni elégetéssel, elföldeléssel 
vagy hatósági felügyelet mellett 
alkalmazott más módszerrel, amely 
megakadályozza a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok kialakulását,

c) olyan területeken, amelyekhez 
gyakorlatilag nem lehetséges hozzáférni,
ahol a hozzáférés aránytalan mértékű 
pénzügyi vagy igazgatási terhet jelentene, 
vagy amelyhez csak olyan – földrajzi vagy 
éghajlati okokkal vagy természeti 
katasztrófával összefüggő – körülmények 
között lehet hozzáférni, amely kockázatos 
a gyűjtést végző személyekre nézve, vagy 
ahol a hozzáférés érdekében aránytalan 
mértékű erőfeszítés lenne szükséges, a 11. 
cikk a) pontjának v. alpontjában és a 11. 
cikk b) pontjának ii. alpontjában említett, 
az 1. kategóriába tartozó anyagok, valamint 
a 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében helyszíni elégetéssel, elföldeléssel 
vagy hatósági felügyelet mellett 
alkalmazott más módszerrel, amely 
megakadályozza a köz- és állat-
egészségügyi kockázatok kialakulását,

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon 2. és 3. kategóriába tartozó 
anyagok esetében, amelyek nem jelentenek 
köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot, 
és amelyek olyan üzemeltetők telephelyén 
keletkeznek, amelyek hetente 
meghatározott mennyiségű ilyen állati 
mellékterméket kezelnek, helyszíni 
elégetéstől vagy elföldeléstől eltérő,
hatósági felügyelet mellett alkalmazott 
módszerrel; e mennyiséget a (4) bekezdés 
első albekezdésének c) pontja szerint kell 
meghatározni az elvégzett tevékenységek 

d) azon 2. és 3. kategóriába tartozó 
anyagok esetében, amelyek nem jelentenek 
köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot, 
és amelyek olyan üzemeltetők telephelyén 
keletkeznek, amelyek hetente 
meghatározott mennyiségű ilyen állati 
mellékterméket kezelnek, hatósági 
felügyelet mellett alkalmazott módszerrel, 
például helyszíni elégetéssel vagy 
elföldeléssel; e mennyiséget a tagállamok 
illetékes hatóságainak kell meghatározni 
az elvégzett tevékenységek jellegével, 
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jellegével, valamint azon fajokkal 
összefüggésben, amelyekből az érintett 
állati melléktermékek származnak.

valamint azon fajokkal összefüggésben, 
amelyekből az érintett állati 
melléktermékek származnak.

Indokolás

Az egyszerűsített megsemmisítésnek alávethető maximális mennyiség meghatározása a 
tagállamok illetékes hatóságainak felelőssége.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 15. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül az illetékes hatóságok 
engedélyezhetik a 12. cikk f) pontjában 
szereplő fogalommeghatározásnak 
megfelelő állatok és állati testrészek 
ideiglenes karanténba helyezését olyan 
körülmények között, amelyek 
megakadályozzák, hogy az e rendelet 20. 
cikke szerinti ártalmatlanításuk előtt köz-
és állategészségügyi kockázatot 
jelentsenek.

Indokolás

A karantén bevezetése nagyobb rugalmasságot biztosít az állati melléktermékek begyűjtése 
tekintetében anélkül, hogy köz- és állategészségügyi veszélyt jelentene. Ez a rugalmasság –a 
begyűjtések gyakoriságának csökkentése és az esetlegesen csökkentett, begyűjtendő 
mennyiségek miatt – javítja az állati melléktermékek begyűjtésének fenntarthatóságát és 
környezeti aspektusát.

Módosítás 44
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az (1) bekezdés b) pontjában említett, 
valamely tagállamban található távoli 
terület nagysága méreteiben nem 
haladhatja meg a tagállam szárazföldi 
területének egy százalékát.  

(2) az (1) bekezdés b) pontjában említett, 
valamely tagállamban található távoli 
terület nagysága méreteiben nem 
haladhatja meg a földrajzi kritériumok és a 
terület élőállománya alapján megállapított 
százalékot.

Indokolás

A területi kritérium nem elegendő a távoli területek meghatározásának kiszélesítéséhez. Más 
tényezőket is figyelembe kell venni, mint például az állatállomány sűrűségét vagy a 
szigetjelleget.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyszíni elégetésre és elföldelésre
vonatkozó feltételek, melyek célja a köz-
és állat-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzésének biztosítása,

a) a) az anyag helyszíni elégetésére és 
elföldelésére, valamint az 
ártalmatlanítandó állatok és állati 
testrészek ideiglenes karanténjára
vonatkozó feltételek, melyek célja a köz-
és állat-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzésének biztosítása;

Indokolás

A karantén bevezetése nagyobb rugalmasságot biztosít az állati melléktermékek begyűjtése 
tekintetében anélkül, hogy köz- és állategészségügyi veszélyt jelentene. Ez a rugalmasság –a 
begyűjtések gyakoriságának csökkentése és az esetlegesen csökkentett, begyűjtendő 
mennyiségek miatt – javítja az állati melléktermékek begyűjtésének fenntarthatóságát és 
környezeti aspektusát.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a területek maximális százalékos 
aránya a (2) bekezdés szerint;

törölve

Indokolás

A távoli területek meghatározása a tagállamok illetékes hatóságainak felelőssége.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az állati melléktermékeknek az (1) 
bekezdés d) pontjában említett volumene a 
tevékenységek jellege és azon állatfajok 
tekintetében, amelyekből az anyag 
származik,

c) az állati melléktermékeknek az (1) 
bekezdés d) pontjában említett volumene
meghatározásához szükséges kritériumok,
a tevékenységek jellege és azon állatfajok 
tekintetében, amelyekből az anyag 
származik,

Indokolás

Az egyszerűsített megsemmisítésnek alávethető maximális mennyiség meghatározása a 
tagállamok illetékes hatóságainak felelőssége. A Bizottságot ugyanakkor fel kell hatalmazni 
arra, hogy e mennyiségek meghatározására összehangolt kritériumokat dolgozhasson ki. 

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatósági ellenőrzések Hatósági ellenőrzések és a helyes 
gyakorlatra vonatkozó iránymutatások
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az állati eredetű melléktermékek 
teljes terméklánca hivatalos ellenőrzések 
alá tartozik a keletkezési helytől 
kezdődően a kezelésig, felhasználásig 
vagy ártalmatlanításig bezárólag.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a helyes 
gyakorlatra vonatkozó, a 
takarmányhigiénia követelményeinek 
meghatározásáról szóló 183/2005/EK 
rendelet III. fejezetével összhangban 
kidolgozott, jóváhagyott és felülvizsgált 
iránymutatások gyakorlati útmutatással 
szolgáljanak e rendeletnek az érintett 
ágazatra vonatkozó elvárásairól.

Indokolás

A 183/20005/EK rendelet alapján jóváhagyott iránymutatások útmutatóul szolgálnak az 
érintett ágazat és az ellenőrző hatóságok számára a számos uniós jogszabályból eredő 
biztonsági, valamint a veszélyelemzéssel és a kritikus ellenőrzési pontokkal (HACCP) 
kapcsolatos követelmények összegyűjtése és magyarázata tekintetében. Ezek az 
iránymutatások alapvető eszközök az uniós jogszabályok pontos alkalmazása terén 
elsősorban a kis- és középvállalkozások számára, és hatékony eszközök az üzemek 
önellenőrzésében. Az állati melléktermékekre vonatkozó rendelet követelményeinek ezen 
iránymutatásokba történő beépítésére vonatkozó kötelezettség segítségével az iránymutatások 
az uniós jogalkotás egyik alapvető biztonsági dimenziójával egészülnének ki. 

Módosítás 51
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a meglévő hiányosságok felszámolása 
érdekében egyedi feltételek megállapítása 
az üzemekre és a létesítményekre 
vonatkozóan.

Indokolás

Az engedélyek felfüggesztése vagy visszavonása mellett az illetékes hatóságok részére 
biztosítani kell azt a hatáskört is, hogy a hiányosságokat felszámolják és feltételeket 
állapítsanak meg.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden egyes tagállam összeállít egy 
listát a területén lévő azon üzemekről, 
létesítményekről és felhasználókról, 
amelyeket e rendelettel összhangban 
engedélyeztek vagy nyilvántartásba vettek, 
valamint azokról a létesítményekről, 
amelyekről a 40. cikk (3) bekezdésével 
összhangban információt szolgáltattak.

(1) Minden egyes tagállam és a megfelelő 
hatáskörrel rendelkező megbízott 
regionális kormány összeállít egy listát a 
területén lévő azon üzemekről, 
létesítményekről és felhasználókról, 
amelyeket e rendelettel összhangban 
engedélyeztek vagy nyilvántartásba vettek, 
valamint azokról a létesítményekről, 
amelyekről a 40. cikk (3) bekezdésével 
összhangban információt szolgáltattak.

Indokolás

A rendelet megfelelő végrehajtásába a regionális kormányzást is be kell vonni.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság eltérést biztosíthat az (1)–
(4) bekezdéstől az ugyanazon gazdaság két 
pontja között, valamint a közös határral 
rendelkező, a tagállamok határ menti 
területein található gazdaságok között 
szállított trágya esetében.

(7) A Bizottság eltérést biztosíthat az (1)–
(4) bekezdéstől az ugyanazon gazdaság két 
pontja között, valamint a közös határral 
rendelkező, a tagállamok határ menti 
területein található gazdaságok között 
szállított trágya vagy bioenergia 
előállításához szükséges anyag esetében.

Indokolás

A trágya szállítása mellett a megújuló energiaforrásként felhasznált anyagok szállítására is 
lehetővé kell tenni az eltérést. 

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A késztermékeket korlátozás nélkül 
forgalomba lehet hozni.  

Indokolás

Míg a javaslat az állati melléktermékekből származó, további feldolgozásra, kezelésre vagy 
szakosodott üzemben történő átalakításra szánt termékek (pl. kozmetikai vagy gyógyászati 
termékek) számára meghatározza az „alkalmazás megszűntét”, logikusnak tűnne a további 
kezelést, átalakítást vagy feldolgozást nem igénylő olyan késztermékek számára is 
meghatározni az alkalmazás hasonló megszűnését, amelyeket értékesítésre kész 
csomagolásban hoznak forgalomba, mint például a rendelet biztonsági előírásaival 
összhangban előállított kisállat-eledel esetében. 
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