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Módosítás 83
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

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, az állati eredetű élelmiszerek, 
például tejtermékek előállításakor,
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.

Or. nl

Módosítás 84
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

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 szóló 2006. 
december 18-i 1923/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet jogilag 
lehetővé teszi a csontliszt bizonyos 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 4/66 AM\765117HU.doc

HU

feltételek között történő újbóli 
felhasználását a nem kérődzők számára 
készített állateledelben. A jelenlegi 
csontliszt-tilalom rugalmasabb 
kezelésének lényeges feltételeként azt 
említik, hogy olyan tesztek állnak 
rendelkezésre, amelyekkel különböző 
állatfajok állati proteinjei 
megkülönböztethetők egymástól. A 
Bizottságnak ezért mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy lehetőleg 
gyorsan elvégezhető, fajspecifikus 
teszteket tegyen hozzáférhetővé, hogy a 
csontlisztet értékes proteinforrásként fel 
lehessen használni a nem kérődzők 
állateledelében, kivéve a kannibalizmus 
eseteit.

Or. nl

Módosítás 85
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
 8 b preambulumbekezdés (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A élelmiszer-hulladékok 
állateledelben történő felhasználása a 
múltban többször járványos betegségek 
kialakulását eredményezte az állatoknál. 
Ezenfelül az élelmiszer-hulladékok 
állateledelben való felhasználásának 
engedélyezésével nem lehet garantálni, 
hogy az egy bizonyos állatfajtól származó 
anyagot nem ugyanazon fajhoz tartozó 
állatokkal etetik meg.

Or. nl
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Módosítás 86
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 13 preambulumbekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A „helyes vadászati gyakorlat” megfogalmazás bizonytalan jogi fogalom, amely ilyen 
formában a vadászati jogban nem létezik és ezért jogi bizonytalansághoz és eltérésekhez 
vezethet. Mivel a vadászati tevékenység folytatása a mindenkori tagállam vadászati jogi
előírásaitól függ, célravezető ezt a világos fogalmat választani.
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Módosítás 87
John Bowis, Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
 33 preambulumbekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Állati melléktermékeket csak akkor 
szabad felhasználni, ha az állati 
melléktermékekből készült termékek 
feldolgozása és forgalomba hozatala során 
a minimálisra csökkentik a köz- és állat-
egészségügyi kockázatokat. Amennyiben 
erre nincs lehetőség, az állati 
melléktermékeket biztonságos 
körülmények között ártalmatlanítani kell. 
A meglévő közösségi jogszabályokkal 
összhangban világosan meg kell határozni, 
mely esetekben van lehetőség a különböző 
kategóriába tartozó állati melléktermékek 
felhasználására.

(33) Állati melléktermékeket csak akkor 
szabad felhasználni, ha az állati 
melléktermékekből készült termékek 
feldolgozása és forgalomba hozatala vagy 
felhasználása során a minimálisra 
csökkentik a köz- és állat-egészségügyi
kockázatokat. Az ilyen feldolgozást és 
forgalomba hozatalt az illetékes 
hatóságnak kell engedélyezni. Ilyen 
felhasználás esetén az állati 
melléktermékeket és az azokból származó 
termékeket nem hulladékként, hanem 
termékekként kell osztályozni.
Amennyiben nincs lehetőség az 
engedélyezett felhasználásra, az állati 
melléktermékeket biztonságos 
körülmények között hulladékként
ártalmatlanítani kell. A meglévő közösségi 
jogszabályokkal összhangban világosan 
meg kell határozni, mely esetekben van 
lehetőség a különböző kategóriába tartozó 
állati melléktermékek felhasználására. Az 
engedélyezett felhasználási módok listáját 
a Bizottság állítja össze, és bizottsági 
eljárással teszik naprakésszé.

Or. en

Indokolás

Az állati melléktermékek és a származó termékek termékként történő azonosítása, valamint a 
hulladékokról szóló uniós jogszabályok világossá tétele céljából.
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Módosítás 88
John Bowis, Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

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 
irányelv22 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 hulladékként történő
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 irányelv22 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, amennyiben 
megállapították, hogy az anyagot 
hulladékként kell ártalmatlanítani, nem 
pedig termékként vagy származékos 
termékként feldolgozni vagy felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az állati melléktermékek és a származó termékek termékként történő azonosítása, valamint a 
hulladékokról szóló uniós jogszabályok világossá tétele céljából.
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Módosítás 89
Frieda Brepoels

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

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

Or. nl

Indokolás

A „hasznosítás (nuttige toepassing)” kifejezés egyértelműbb, mint a „hasznosítás 
(recuperatie)”. Ezt a kifejezést használják a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvben is.
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Módosítás 90
Frieda Brepoels

Rendeletre irányuló javaslat
 35 preambulumbekezdés 

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 való használata 
engedélyezhető, és hasznosításnak számít. 
Mindazonáltal az ilyen jellegű 
felhasználást olyan körülmények mellett 
kell végezni, amelyek biztosítják a köz- és 
az állati egészség védelmét, a
hulladékégetésről szóló, 2000. december 
4-i 2000/76/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv környezetvédelmi 
szabványainak betartása mellett.

Or. nl

Indokolás

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

Módosítás 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 46 preambulumbekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az 1774/2002/EK rendelet (46) Az 1774/2002/EK rendelet 
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természetes élőhelyükön élő, 
veszélyeztetett dögevő madárfajok 
esetében engedélyezi, hogy 1. kategóriába 
tartozó anyagokkal etessék őket. E fajok 
megfelelő védelmének biztosítás érdekében 
e rendeletben továbbra is engedélyezni kell 
az eddigi etetési gyakorlatot, összhangban 
a betegségek elterjedésének megelőzésére 
vonatkozó feltételekkel.

természetes élőhelyükön élő, 
veszélyeztetett dögevő madárfajok 
esetében engedélyezi, hogy 1. kategóriába 
tartozó anyagokkal etessék őket. Ezen és 
más veszélyeztetett vagy védett fajok 
megfelelő megőrzésének biztosítás 
érdekében e rendeletben továbbra is 
engedélyezni kell az eddigi etetési 
gyakorlatot, összhangban a betegségek 
elterjedésének megelőzésére vonatkozó 
feltételekkel.

Or. es

Indokolás

Nem kell feltételeket szabni az állati testek hagyományos módon történő eltávolítására az 
állatihulladék-emésztők, amennyiben azokat csak egy fajtára korlátozzák, mivel ott lehet 
etetni más madarakat is, amelyek alkalmanként dögöt esznek és veszélyeztetettek vagy 
védettek, mint a saskeselyű és a réti sas.

Módosítás 92
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 51 preambulumbekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A lehetséges kockázat csökkentése 
érdekében nyomással történő sterilizálást 
és kiegészítő szállítási feltételeket lehet 
meghatározni. A nyomon követhetőség és 
az anyagok továbbítását ellenőrző 
tagállami illetékes hatóságok közötti 
együttműködés biztosítása érdekében a 
Traces rendszer bevezetéséről szóló, 2004. 
március 30-i 2004/292/EK bizottsági 
határozatnak megfelelően a TRACES 
rendszeren keresztül kell biztosítani az 1. 
és a 2. kategóriába tartozó anyagok és az 
azokból hulladékfeldolgozással kapott 
termékek szállítására, valamint a 3. 
kategóriába tartozó feldolgozott állati 
fehérje szállítására vonatkozó 

(51) A lehetséges kockázat csökkentése 
érdekében nyomással történő sterilizálást 
és kiegészítő szállítási feltételeket lehet 
meghatározni. A nyomon követhetőség 
biztosításának, valamint a hús és 
hústermékek tiltott átcímkézésének–
amely a múltban romlott hússal 
kapcsolatos botrányokhoz vezetett –
elkerülése érdekében meg kell erősíteni az 
anyagok továbbítását ellenőrző tagállami 
illetékes hatóságok közötti 
együttműködést. Ennélfogva a Traces 
rendszer bevezetéséről szóló, 2004. 
március 30-i 2004/292/EK bizottsági 
határozatnak megfelelően a TRACES 
rendszeren keresztül kell biztosítani az 1. 
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információkat. és a 2. kategóriába tartozó anyagok és az 
azokból hulladékfeldolgozással kapott 
termékek szállítására, valamint a 3. 
kategóriába tartozó feldolgozott állati 
fehérje szállítására vonatkozó 
információkat. 

Or. en

Módosítás 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) amelyeknél kizárt, hogy emberre vagy 
állatra átvihető betegséggel fertőzöttek, 
kivéve a kereskedelmi célra kihalászott vízi 
állatokat;

i) amelyeknél kizárt, hogy emberre vagy 
állatra átvihető betegséggel fertőzöttek, 
kivéve a kereskedelmi célra kihalászott vízi 
állatokat

Or. es

Indokolás

A „fertőzött” kifejezést javasolják a parazita élősködőkre történő utalás céljából.

Módosítás 94
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) 
bekezdésének e) pontjában meghatározott 
vadászatból származó vadakból és 
vadhúsból származó állati melléktermékek,

b) a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) 
bekezdésének e) pontjában meghatározott 
vadakból és vadhúsból származó állati 
melléktermékek,

Or. de
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Indokolás

A nem definiált „vadászatból származó vad” és „vadhús” fogalmakat az élelmiszerek 
területén egységes szóhasználat-szabályozás megőrzése érdekében „vad”-ra és „vadhúsra”
kellene változtatni, mivel a 853/2004/EK rendeletben szereplő megfelelő szabályozásra 
történő hivatkozással egyértelművé válik, hogy vadászatból származó vadról, ill. vadhúsról 
van szó.

Módosítás 95
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A „folyékony tej” kifejezés sem az állati melléktermékekről szóló rendeletben, sem a higiéniai 
csomag rendeleteiben nem kerül definiálásra. Ezért vélik ésszerűnek a „nyers tej” kifejezés 
alkalmazását.

Nem szükséges már a száraztejtől való elkülönítés, mint az 1774/2002/EK rendelet esetében, 
mivel most az „és az ezekből származó termékek” kifejezéssel kerülnek megemlítésre, és ide 
tartoznának a száraztej-por és az abból előállított száraztej is.  

Módosítás 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a származási gazdaságban nyert, 
tartott, ártalmatlanított vagy felhasznált 
tojás-melléktermékek:
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Or. es

Indokolás

Néhány terméket, mint a tejet és az abból származó termékeket ugyanúgy kell kezelni, mint a
hasonló kockázatú más termékeket, amelyeket a származási helyen kezeltek, mint például a 
tojást és a tojáshéjat. 

Módosítás 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a 3. kategóriába tartozó 
melléktermékek kis mennyisége, 
amelyeket marginális működésű, 
korlátozott tevékenységű, helyi 
kiskereskedelmi üzemekben, a tagállami 
jogszabályokkal összhangban állítanak 
elő.

Or. es

Indokolás

A kiskereskedelmi üzemekből származó, tagállami jogszabályokkal összhangban előállított 3. 
kategóriába tartozó melléktermékek kis mennyiségére vonatkozóan kivételnek kell 
vonatkoznia arra az esetre, ha az ebben a rendeletben előirányzott, tárolásra és 
összegyűjtésre irányuló intézkedések alkalmazása méltánytalan lenne a keletkező 
melléktermékek fajtájához és mennyiségéhez viszonyítva.

Módosítás 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 2 cikk– 2 bekezdés  – f pont – bevezető rész  

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) élelmiszer-hulladék, kivéve ha f) élelmiszer-hulladék, kis- és 
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nagykereskedelmi hulladék, kivéve ha

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 99
Horst Schnellhardt

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Oleokémiai anyagok, amelyeket a 
meghatározott rendelkezések végrehajtási 
utasításainak megfelelően hidrolízis, 
elszappanosítás vagy hidrálás által állati 
eredetű zsírokból állítanak elő.

Or. de

Indokolás

Az állati eredetű zsírokból származó oleokémiai anyagok a hidrolízis, elszappanosítás vagy 
hidrálás után nem jelentenek már veszélyt az emberek és állatok egészségére.
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Módosítás 100
Anja Weisgerber

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Állati melléktermékek, amelyek az 
emberi gondozás alatt álló, nem emberi 
fogyasztásra szánt, húsevő vagy 
mindenevő, vadon élő állatok élelmezésére 
szolgálnak, amennyiben azokat olyan 
állati melléktermékekkel etetik, amelyek 
megfelelnek a természetes 
táplálékspektrumnak vagy ezekhez 
hasonlóak, amennyiben nem olyan állati 
melléktermékekről van szó, amelyek 
esetében a fertőző szivacsos 
agyvelőbántalmak (TSE) megnövekedett 
kockázatából kell kiindulni. 

Or. de

Indokolás

Az 1774/2002/EK rendelet alkalmazási területét szigorúbban kell behatárolni: például az 
oroszlánok vagy medvék egész szarvasmarhával vagy antiloppal történő etetése, vagy a hüllők 
egérrel történő etetése megfelel ezen állatok természetes táplálékválasztékának és ezt 
akadálytalanul lehetővé kell tenni.

A jelen tervezet 27. cikk (2) bekezdésében szereplő kivételek nem elégségesek, mivel itt csak az 
állatkerti – de nem a cirkuszi – állatok speciális veszélyességű anyagokat tartalmazó halott 
állatokkal vagy állati részekkel történő etetésére vonatkozó kivételek szerepelnek. 

Módosítás 101
Anja Weisgerber

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) helyszínen felhasznált olyan háziállat
eledel, amelyet a nemzeti jogi 
előírásoknak megfelelően olyan állatokból 
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nyertek, amelyeket a gyártó üzemben 
házilag vágtak le, és amelyeknek húsát 
kizárólag a gazda háztartásában 
fogyasztják el;

Or. de

Indokolás

A javaslatban hiányzik az 1774/2002/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti 
alkalmazási terület alóli kivétel. Ezt újból fel kell venni és ki kell terjeszteni a házilag levágott 
húsból készülő nem nyers háziállat-eledelre. 

Módosítás 102
Anja Weisgerber

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) háziállat-eledel, amelyet 
nyilvántartásba vett élelmiszerüzemben, 
élelmiszerként használható anyagból és 
ugyanolyan higiéniai feltételekkel 
állítanak elő, mint az élelmiszereket;

Or. de

Indokolás

Az olyan háziállat-eledelt, amelyet nyilvántartásba vett élelmiszerüzemben, élelmiszerként 
használható anyagból és ugyanolyan higiéniai feltételekkel állítanak elő, mint az 
élelmiszereket, ki kell venni az alkalmazási körből. Ezekben az üzemekben nincs szükség a 
melléktermékekre vonatkozó jog szerinti kiegészítő szabályozásra.
Az olyan engedélyezett élelmiszerüzemek esetében azonban, amelyeknek nagyobb a forgalmuk 
és a hatósugaruk – mint az a 7. cikk 1. pontban a 32. cikkel összefüggésben szerepel –
kötelezőnek kell lennie a nyilvántartásba vételnek.
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Módosítás 103
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 2 cikk - 2 bekezdés - g d pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) háziállat-eledel, amelyet kizárólag 
emberi fogyasztásra alkalmas 
vágótestekből vagy- állatokból állítanak 
elő, amely kiskereskedelmi üzemekből 
vagy eladóhelyiségektől leválasztott olyan 
helyiségekből származik, amelyekben a 
hús kizárólag a fogyasztók részére a 
helyszínen történő közvetlen átadás 
érdekében kerül feldarabolásra, 
feldolgozásra és tárolásra;

Or. de

Indokolás

A javaslatban hiányzik az 1774/2002/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti 
alkalmazási terület alóli kivétel. Ezt fel kell venni és ki kell terjeszteni a nem nyers háziállat
eledelre.

Módosítás 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok felségterületükre 
vonatkozóan bizonyos jogszabályokat 
határoznak meg a (2) bekezdés db) 
pontjában említett tevékenységeket, 
üzemeket és foglalkoztatottakat illetően. 
Ezek a jogszabályok biztosítják e rendelet 
céljainak elérését.

Or. es
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Indokolás

A kiskereskedelmi üzemekben (hentes- és halüzletek) keletkező melléktermékek kezelését 
tagállami szinten kell szabályozni. 

Módosítás 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 2 cikk–  4 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ez a rendelet nem érinti az 
állatbetegségek ellenőrzését és 
felszámolását célzó közösségi állat-
egészségügyi jogszabályokat.

4. Ez a rendelet a vonatkozó közösségi 
szabályok sérelme nélkül alkalmazandó a 
közegészségügy és az állategészségügy 
területén, beleértve az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, 
az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó megszorító 
rendelkezéseket.

Or. es

Indokolás

A módosítás megfogalmazása pontosabb, mint a „közösségi állat-egészségügyi jogszabályok”
fogalom. 

Módosítás 106
Thomas Ulmer

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) „Centrifugált vagy szeparátor 
iszap”: olyan anyag, amely a nyerstej 
soványtejjé és tejszínné történő 
tisztítása/szétválasztása során 
melléktermékként keletkezik. 

Or. de
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Indokolás

A fenti 26. pont bevezetésével a 13. cikk következőkben leírt kiegészítő n) pontját 
egyértelműen meghatározzák.

Módosítás 107
John Bowis, Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk- 25 b pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) „Tüzelőanyagként történő elégetés”
az állati melléktermékek vagy abból 
származó termékek olyan ellenőrzött és 
gyors, hőleadással járó oxidációja, amely 
révén az engedélyezett égetési folyamat 
során hasznos energia keletkezik.

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 108
Frieda Brepoels

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) „tüzelőanyagként történő égetés“: 
állati melléktermékek és a származó 
termékek keletkezésük helyén történő 
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felhasználása, amelynek célja a 
hulladékégetési folyamat során történő 
energiatermelés a hulladékok égetéséről 
szóló, 2000.december 4-i 2000/76/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
foglalt környezetvédelmi szabványokkal 
összhangban.

Or. nl

Indokolás

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

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

Módosítás 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk– 1 bekezdés  – bevezető rész  

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok biztosítják, hogy
területükön olyan megfelelő infrastruktúra 
áll rendelkezésre, amely az állati 
melléktermékek vonatkozásában biztosítja 
az alábbiakat:

Or. es
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Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a hatályos jogszabályok betartását, nem kötelesek azonban 
a „szennyező fizet“ elvének betartásához szükséges forrásokat a résztvevők rendelkezésére 
bocsátani.

Módosítás 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk–2 bekezdés– a pont

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) biztosítják az állati melléktermékek
összegyűjtésére és ártalmatlanítására 
szolgáló rendszer működését;

Or. es

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a hatályos jogszabályok betartását, semmi esetre sem 
kötelesek azonban az ehhez szükséges forrásokat a résztvevők rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés –  1 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es
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Indokolás

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

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

Módosítás 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 6 cikk - 1 bekezdés - fa pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 2. cikk (3) bekezdésében említett, 
állati melléktermékekből származó 
termékektől eltérő termékek kezelése vagy 
előállítása, kivéve a kedvtelésből tartott 
állatok eledelének kezelését vagy 
előállítását és az állati eredetű 
készítmények raktározását, amelyeket 
takarmányként használnak;

Or. es

Indokolás

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

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.
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Módosítás 113
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk - cím 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentesség az engedélyezés követelménye 
alól

Mentesség az engedélyezés és a 
nyilvántartásba vételi kötelezettség

követelménye alól

Or. de

Indokolás

Bizonyos üzemek esetében, amelyek az állati melléktermékekről szóló rendelet szerint nem 
engedélykötelesek, a tevékenység megkezdése előtt szükség van a 32. cikk szerinti, illetékes 
hatóság által történő nyilvántartásba vételre. A (23) preambulumbekezdésből arra kell 
következtetni, hogy ennek a nyilvántartásba vételnek meg kell történnie, illetve ez a 
nyilvántartásba vétel szükséges. Így a nyilvántartásba vételi kötelezettség 
megfogalmazásában kerülni kell bármely, kérelemre vonatkozó utalást és fel kell venni az 
értesítési kötelezettséget. Egyéb esetben a 31. cikk (különösen a (2) bekezdés) is meghiúsulna.

Módosítás 114
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk–1 bekezdés– a pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan műveletek, amelyek a következő 
jogszabályokkal összhangban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
üzemek vagy létesítmények engedélyezése 
vagy nyilvántartásba vétele hatálya alá 
tartoznak:

a) olyan műveletek, amelyek a
853/2004/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
üzemek engedélyezése hatálya alá 
tartoznak:

i) a 853/2004/EK rendelet vagy
ii) a 183/2005/EK rendelet;

Or. de
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Indokolás

A „létesítmény” megnevezés ebben a rendelkezésben nem következetes a rendszerrel (a 
853/2004/EK és 183/2005/EK rendeletekben csak üzemeket engedélyeznek, létesítményeket 
nem). Az állati melléktermékeknek a 853/2004/EK vagy a 183/2005/EK rendeletnek 
megfelelően nyilvántartásba vett, vagy a 183/2005/EK rendelet szerint engedélyezett 
üzemekben történő feldolgozásával, tárolásával és egyéb kezelésével kapcsolatos szabad 
engedélyezés elutasításra kerül, mivel ezen üzemek esetében a tevékenység megkezdése előtt 
nem kerül sor átfogó vizsgálatra és ez a felügyelet terén hiányosságokhoz vezet.

Módosítás 115
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk–1 bekezdés– a pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan műveletek, amelyek a következő 
jogszabályokkal összhangban 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
üzemek vagy létesítmények engedélyezése 
vagy nyilvántartásba vétele hatálya alá 
tartoznak:

a) olyan műveletek, amelyek a következő 
jogszabályokkal összhangban
engedélyezett üzemek engedélyezése 
hatálya alá tartoznak:

i) a 853/2004/EK rendelet vagy i) a 853/2004/EK rendelet vagy

ii) a 183/2005/EK rendelet; ii) a 183/2005/EK rendelet;

Or. de

Indokolás

Die Nennung von "Anlagen" in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In VO (EG) Nr. 
853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen zugelassen (vgl. Artikel 7 
Abs. 1 Buchst. a Nr. ii der VO über tierische Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher 
einheitlich verwendet werden. Eine Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und 
sonstige Handhabung tierischer Nebenprodukte in gemäß der VO (EG) Nr. 853/2004 oder 
VO (EG) Nr. 183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor 
Aufnahme der Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt.
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Módosítás 116
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk–1 bekezdés– c pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az olyan biogáz üzemekkel és komposztáló üzemekkel kapcsolatos szabad engedélyezés, 
amelyekben az állati melléktermékeket és az azokból származó termékeket a 9. cikk c) 
pontjában előírt paraméterek szerint alakítják át, elutasításra kerül. Amennyiben olyan 
állatjárványügyi- és higiéniai szempontból aggályos anyagok kerülnek feldolgozásra, mint a 
vágási hulladékok, egykori élelmiszerek, vagy konyhai-, ételmaradékok, úgy az engedélyezési 
kötelezettséget szükségesnek vélik annak érdekében, hogy a lehetséges veszélyforrásokat már 
a létesítmény üzembe helyezése előtt ki lehessen iktatni. 

Módosítás 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk–1 bekezdés– c pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Ezen üzemek esetében nem szükséges ugyan az engedélyezés, a hatóságok azonban továbbra 
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is kötelesek megvizsgálni, hogy működésük megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. Ezen 
üzemeknek az engedélyezési követelmények alóli kivétele nem egyszerűsíti a közigazgatási 
eljárást, ami pedig a Bizottság célja lett volna ezzel a lépéssel.

Módosítás 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés–  f pont

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

Or. es

Indokolás

A módosítással való összhang biztosítása érdekében, amely módosítással a 6. cikk (1) 
bekezdésébe beillesztették a fa) pontot.

Módosítás 119
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 7 cikk–2 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Azoknak az üzemeltetőknek, akiknek 
üzemei vagy létesítményei az (1) bekezdés 
a), b) és c) pontjával összhangban 
engedélykötelesek, ezeket a tevékenység 
megkezdése előtt a megfelelő illetékes 
hatóságnál, a hatóság által megkövetelt 
módon, nyilvántartásba vétel céljából 
jelenteniük kell. 

A kérelemnek az alábbi információkat kell 
tartalmaznia:

Az üzemeltetőnek legalább az alábbi 
információkat kell megadnia:

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

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

Or. de

Indokolás

Bizonyos üzemek esetében, amelyek az állati melléktermékekről szóló rendelet szerint nem 
engedélykötelesek, a tevékenység megkezdése előtt szükség van a 32. cikk szerinti, illetékes 
hatóság által történő nyilvántartásba vételre. A (23) preambulumbekezdésből arra kell 
következtetni, hogy ennek a nyilvántartásba vételnek meg kell történnie, illetve ez a 
nyilvántartásba vétel szükséges. Így a nyilvántartásba vételi kötelezettség 
megfogalmazásában kerülni kell bármely, kérelemre vonatkozó utalást és fel kell venni az 
értesítési kötelezettséget. Egyéb esetben a 31. cikk (különösen a (2) bekezdés) is meghiúsulna.  

Módosítás 120
Anja Weisgerber

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az olyan üzemeknek, amelyeket más 
közösségi szabályok szerint engedélyeztek, 
vagy tartanak nyilván, és amelyek állati 
melléktermékeket szállítanak el, 
gyűjtenek, tárolnak, szállítanak, kezelnek 
vagy feldolgoznak, az e rendeletben 
szereplő szabályokat is be kell tartaniuk.

Or. de

Indokolás

Az olyan létesítmény vagy üzem esetében, amely a 853/2004/EK vagy a 183/2005/EK rendelet 
szerint került engedélyezésre vagy nyilvántartásba vételre, az állati melléktermékekről szóló 
rendelet értelmében vett tevékenységhez nincs szükség egyéb engedélyre. A (24)
preambulumbekezdésben indoklásként szerepel, hogy az e rendeleteknek megfelelő engedélyek 
megfelelnek az állati melléktermékekről szóló rendelet céljainak. Ezért szabályozni kell, hogy 
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ilyen esetekben az állati melléktermékekről szóló jog szerinti engedélyezési feltételekre 
vonatkozó szabályozások kiegészítőleg érvényesek legyenek.

Módosítás 121
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk - cím 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemek engedélyezése Az üzemek és létesítmények engedélyezése

Or. de

Indokolás

Ezeket a szabályokat (létesítmények engedélyezése a helyszín megtekintése után, feltételes 
engedélyezés) a létesítményekre is ki kell terjeszteni. A megfogalmazást a 882/2004/EK 
rendelet 31. cikk (2) bekezdésében szereplő párhuzamos szabályozással össze kell hangolni.
Továbbá tisztázni kell akkor, hogy mind a feltételes, mind a végleges engedélyezéshez 
feltételek kapcsolódhatnak.

Módosítás 122
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk– 1 bekezdés  – bevezető rész 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság akkor engedélyez 
egy üzemet, ha az üzemeltető, kérelmével 
együtt benyújtja a következőket 
alátámasztó bizonyítékokat:

(1) Az illetékes hatóság akkor engedélyez 
egy üzemet, vagy egy létesítményt, ha az 
üzemeltető, kérelmével együtt benyújtja a 
következőket alátámasztó bizonyítékokat:

Or. de

Indokolás

Ezeket a szabályokat (létesítmények engedélyezése a helyszín megtekintése után, feltételes 
engedélyezés) a létesítményekre is ki kell terjeszteni. A megfogalmazást a 882/2004/EK 
rendelet 31. cikk (2) bekezdésében szereplő párhuzamos szabályozással össze kell hangolni.
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Továbbá tisztázni kell akkor, hogy mind a feltételes, mind a végleges engedélyezéshez 
feltételek kapcsolódhatnak.

Módosítás 123
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk - 1 bekezdés - da pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben a 2. cikk (1) bekezdés a) 
pont értelmében állati melléktermékeket 
tárolnak vagy dolgoznak fel, ezeknek a 
termékeknek a feldolgozása az emberi 
fogyasztásra szánt készítmények 
feldolgozásától szervezeti és szerkezeti 
intézkedésekkel tartósan elválasztott és sor 
kerül az élelmiszerként, illetve állati 
melléktermékként történő megjelölésre; a 
végtermékeket megfelelően megjelölt 
elkülönített helyiségben vagy elkülönített 
épületben kell tárolni. Az üzemeltetőnek 
biztosítania kell, hogy a végtermékek ne 
kerülhessenek az emberi táplálékláncba;

Or. de

Indokolás

Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti állati melléktermékek és élelmiszerek 
ugyanazon üzemi helyiségben kerülnek feldolgozásra, úgy a melléktermék-üzem esetében 
szükség van saját engedélyre és elkülönített feldolgozó szalagra. Nincs szükség helyileg 
történő elkülönítésre, amennyiben a feldolgozás teljesen lezárt létesítményben vagy 
eszközökkel történik, amelyeket kizárólag a melléktermékek feldolgozásához használnak.
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Módosítás 124
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk–  2 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzem csak az illetékes hatóság 
helyszíni látogatását követően 
engedélyezhető.

(2) Amennyiben egy üzemeltető e rendelet 
szerint engedélyezési kérelmet nyújt be, 
úgy az illetékes hatóság látogatást tesz a 
helyszínen.

Az illetékes hatóság feltételes engedélyt 
adhat, ha szemmel látható, hogy az üzem 
az (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő 
követelményeknek megfelel. 

A hatóság egy üzemnek csak akkor adja 
meg az adott tevékenységre az engedélyt, 
ha az üzemeltető bizonyította, hogy 
teljesíti a jelen rendelkezésben szereplő 
követelményeket és a megfelelő 
megbízhatóság fennáll.

A végleges engedélyt csak akkor adják 
meg, ha a létesítmény ismételt hivatalos 
ellenőrzése során, amelyre a feltételes 
engedély megadását követő három 
hónapon belül kerül sor, szemmel látható, 
hogy a létesítmény teljesíti az egyéb 
követelményeket.

Az illetékes hatóság feltételes engedélyt 
adhat, ha megállapítást nyer, hogy az 
üzem vagy a létesítmény az 
infrastruktúrára és felszereltségre 
vonatkozó valamennyi követelményt 
teljesíti. A hatóság a teljes engedélyt csak 
akkor adja meg, ha az üzem vagy 
létesítménynek a feltételes engedély 
megadását követő három hónapon belül 
sorra kerülő ismételt hivatalos ellenőrzése 
során kiderül, hogy az üzem vagy 
létesítmény teljesíti az e rendeletben 
szereplő egyéb erre vonatkozó 
követelményeket. Amennyiben jelentős 
fejlődést értek el, az üzem vagy 
létesítmény azonban nem teljesíti 
valamennyi vonatkozó követelményt, az 
illetékes hatóság a feltételes engedélyt 
meghosszabbíthatja. A feltételes engedély 
időbeli hatálya azonban összességében 
nem lépheti túl a hat hónapot.

Amennyiben jelentős fejlődés könyvelhető 
el, a létesítmény azonban nem teljesíti 
valamennyi követelményt, az illetékes 
hatóság a feltételes engedélyt 
meghosszabbíthatja. A feltételes engedély 
időbeli hatálya azonban összességében 
nem lépheti túl a hat hónapot.

Az illetékes hatóság a hivatalos ellenőrzés 
keretein belül felülvizsgálja az üzemek és 
létesítmények engedélyét. Amennyiben 
komoly hiányosságokat állapít meg, vagy 
egy üzemben vagy létesítményben 
ismételten le kell állítania a gyártást és az 
üzemeltető nincs abban a helyzetben, 
hogy a jövőbeni gyártással kapcsolatban 
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megfelelő garanciát nyújtson, úgy az 
illetékes hatóság megindítja a megfelelő 
eljárásokat az üzem vagy létesítmény 
engedélyének visszavonása érdekében. Az 
illetékes hatóság mindazonáltal 
felfüggesztheti egy üzem vagy létesítmény 
engedélyezését, ha az üzembentartó 
szavatolni tudja, hogy a hiányosságokat 
vállalható határidőn belül megszünteti.

Or. de

Indokolás

Ezeket a szabályokat (létesítmények engedélyezése a helyszín megtekintése után, feltételes 
engedélyezés) a létesítményekre is ki kell terjeszteni. A megfogalmazást a 882/2004/EK 
rendelet 31. cikk (2) bekezdésében szereplő párhuzamos szabályozással össze kell hangolni.
Továbbá tisztázni kell akkor, hogy mind a feltételes, mind a végleges engedélyezéshez 
feltételek kapcsolódhatnak.

Módosítás 125
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 10 cikk –  2 bekezdés –  2 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
48. cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezeket a szabályokat (létesítmények engedélyezése a helyszín megtekintése után, feltételes 
engedélyezés) a létesítményekre is ki kell terjeszteni. A megfogalmazást a 882/2004/EK 
rendelet 31. cikk (2) bekezdésében szereplő párhuzamos szabályozással össze kell hangolni.
Továbbá tisztázni kell akkor, hogy mind a feltételes, mind a végleges engedélyezéshez 
feltételek kapcsolódhatnak.
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Módosítás 126
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
 12 cikk - d pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan állati eredetű termékek, amelyeket 
az említett termékekben esetlegesen jelen 
levő fizikai maradékanyagok miatt emberi 
fogyasztásra alkalmatlannak minősítettek;

d) olyan állati eredetű termékek, amelyeket 
az említett termékekben esetlegesen jelen 
levő idegen testek miatt emberi 
fogyasztásra alkalmatlannak minősítettek;

Or. de

Indokolás

Az egyértelművé tétel érdekében.

Módosítás 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – f pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 11. vagy 13. cikkben említettek 
kivételével azon állatok vagy állatok 
testrészei, amelyek nem emberi fogyasztás 
céljára történt levágás során hullottak el, 
vagy vadon élő állatok esetében nem 
emberi fogyasztás céljára öltek le, 
beleértve a betegség elleni védekezés 
céljából leölt állatokat, kérődzők és 
sertések magzatát és embrióit, valamint a 
tojásban elpusztult csirkéket,

f) a 11. vagy 13. cikkben említettek 
kivételével azon állatok vagy állatok 
testrészei, amelyek nem emberi fogyasztás 
céljára történt levágás során hullottak el, 
vagy vadon élő állatok esetében nem 
emberi fogyasztás céljára öltek le, 
beleértve a betegség elleni védekezés 
céljából leölt állatokat,

Or. es

Indokolás

Az utolsó részt külön pontba kell felvenni.
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Módosítás 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 12 cikk - fa pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kérődzők és sertések magzata és 
embriói, valamint a tojásban elpusztult 
csirkék;

Or. es

Indokolás

A 12. cikk f) pontjának módosításával összhangban, amelynek az utolsó részét külön pontba 
kell felvenni.

Módosítás 129
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk– b pont -bevezető rész  

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a vágóhídon levágott és a levágás előtti 
vizsgálatot követően emberi fogyasztásra 
alkalmasnak ítélt állatokból, olyan 
baromfiból és nyulakból, amelyeket a 
8853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) 
bekezdésének d) pontjában foglaltak 
szerint mezőgazdasági üzemekben vágtak 
le, vagy a közösségi jogszabályokkal 
összhangban emberi fogyasztás céljából 
elejtett vadon élő állatból származó 
következő részek:

Or. de
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Indokolás

Az ilyen állatok is levághatók és alkalmasak az emberi fogyasztásra, ezért a megfelelő állati 
melléktermékeket az anyagok 3. csoportjába kell besorolni.

Módosítás 130
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - d pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A kis- és nagykereskedelemből származó hulladékok hasonló kockázatot jelentenek, mint a 
konyhai és ételmaradékok, ezért ezeket kifejezetten a 3. kategóriába sorolt anyagokként kell 
meghatározni.

Módosítás 131
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - e pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) állati eredetű termékek az élelmiszer-
hulladék kivételével, amelyeket – emberi 
fogyasztás vagy állatoknak a 3. 
kategóriába tartozó anyagból előállított 
takarmánnyal való élelmezése céljából 
történő forgalomba hozatalukat követően –
kereskedelmi okok, előállítási vagy 
csomagolási hibák vagy egyéb, köz- és 
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emberi fogyasztás vagy állati élelmezés 
céljára alkalmasnak, 

állat-egészségügyi kockázatot nem jelentő 
problémák következtében nem tekintenek 
emberi fogyasztás vagy állati élelmezés 
céljára alkalmasnak, 

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - e pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását. 
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Módosítás 133
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - j pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A vízi fauna és annak melléktermékei magukban foglalnak a megnevezetteken kívül más 
állatokat is, különösen a gerincteleneket, azok különböző életstádiumában, mint rovarlárva és 
hernyók, amelyeket pl. a háziállat eledel előállításhoz használnak. 

Módosítás 134
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - j pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. kategóriába tartozó anyagokat elvileg alkalmassá kell tenni a takarmányként való 
felhasználásra, így nem tartozhat a kétséges eredetű anyagok közé.
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Módosítás 135
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - k pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. kategóriába tartozó anyagokat elvileg alkalmassá kell tenni a takarmányként való 
felhasználásra, így nem tartozhat a kétséges eredetű anyagok közé.

Módosítás 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - m pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a 11. cikk e) pontjában említettől eltérő 
élelmiszer-hulladék.

m) a 11. cikk e) pontjában említettől eltérő 
élelmiszer-, valamint kis- és 
nagykereskedelmi hulladék.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosítás indokolását.
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Módosítás 137
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk - ma pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) tejfeldolgozásból származó 
centrifugált vagy szeparátoriszap a VIII. 
melléklet I. fejezet H pontja (8. eljárás) 
szerinti termikus kezelés végrehajtását 
követően

Or. de

Indokolás

Az Európai Bizottság (36) preambulumbekezdése szerint elő kell írni, hogy az olyan anyag, 
amelyet a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 
2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett méregtelenítési eljárásnak 
vetettek alá, etetési célokra is használható. Az e dokumentumban az alábbiakban a VIII. 
melléklet I. fejezetének H. pontjában szereplő eljárás (8. eljárás) végrehajtása után a 
centrifugált vagy szeparátoriszapot a (36) preambulumbekezdés értelmében 
méregtelenítettnek kell tekinteni.

Módosítás 138
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
A kategóriák megváltoztatása

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 
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kizárólag ezen termékek kategóriába 
sorolása változtatható meg, vagy további 
állati melléktermék vehető fel a listákra.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 48. cikk (4) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. de

Indokolás

Elutasítjuk annak lehetőségét, hogy a Bizottság a 48. cikk (4) bekezdésben megnevezett 
szabályozási bizottsági eljárás alapján a Parlament és a Tanács bizottsági eljárásba való 
részletes tartalmi beavatkozási lehetősége nélkül az állati melléktermékek aktuális 
kategorizálását megváltoztathassa, mivel ezekben az esetekben olyan alapvető dolgokról van 
szó (végeredményben a rendelet alkalmazási körének kiterjesztéséről), hogy ez éppen az 
alapvető jogi relevancia miatt, csak a Tanács megfelelő részvétele mellett lefolytatott 
eljárásban történhet meg.

Módosítás 139
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 15 cikk –  2 bekezdés –  1 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az üzemeltetők biztosítják, hogy az 
állati melléktermékeket és az azokból 
származó termékeket a szállítás során
kereskedelmi okmány és – amennyiben e 
rendelet vagy az (5) bekezdéssel 
összhangban elfogadott intézkedés előírja –
egészségügyi bizonyítvány kísérje. 

(2) Annak, aki állati melléktermékeket, 
vagy azokból származó termékeket szállít, 
biztosítania kell, hogy az állati 
melléktermékeket és az azokból származó 
termékeket kereskedelmi okmány és –
amennyiben e rendelet vagy az (5) 
bekezdéssel összhangban elfogadott 
intézkedés előírja – egészségügyi 
bizonyítvány kísérje. 

Or. de
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Indokolás

Az előírás végrehajtásának és megszegésének vélelmezésének lehetővé tétele érdekében
egyértelművé kell tenni, hogy ki a felelős a kereskedelmi okmányok szállítmánnyal történő 
együttszállításáért. Ezért a felelősség a szállítót terheli.

Módosítás 140
Niels Busk

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az állati melléktermékek és 
feldolgozott termékek saját területükre 
történő szállítása céljából a tagállamok a 
kereskedelmi okmány helyett azonban 
más rendszert is engedélyezhetnek. A 
rendszert az illetékes hatóságnak kell 
jóváhagynia, továbbá a rendszernek 
biztosítania kell az állati melléktermékek 
teljes nyomon követhetőségét.

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi okmány kötelező alkalmazása jelentős adminisztratív költségeket ró a 
gazdasági szereplőkre, amely különleges körülmények között csökkenthető a melléktermékek 
szükséges nyomon követhetőségének más módon történő biztosításával. Ilyen esetekben 
lehetővé kell tenni a tagállamok számára alternatív intézkedések végrehajtását. Ezen 
intézkedések csak a tagállamon belüli szállításra vonatkozhatnak. A rendszert az illetékes 
hatóságnak kell jóváhagynia, a rendszernek továbbá biztosítania kell az állati melléktermékek 
teljes nyomon követhetőségét.
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Módosítás 141
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 15 cikk –  3 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés szerinti kereskedelmi 
okiratokat elektronikus úton is elő lehet 
állítani. Ebben az esetben az állati 
melléktermékek vagy az abból származó 
termékek előállítójának, szállítójának és 
fogadójának a szükséges adatokat mindig 
teljes körűen kell elektronikus formában 
dokumentálniuk. Ezeknek az adatoknak 
az illetékes hatóságok részére annak 
kérésére mindig hozzáférhetőnek kell
lenniük.

Or. de

Indokolás

A hatályos 1774/2002/EK rendelethez hasonlóan, hiányoznak az elektronikus kereskedelmi 
okmányokra vonatkozó előírások. A gazdasági forgalom megkönnyítése érdekében ki kell 
dolgozni ezeket az előírásokat.

Módosítás 142
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 16 cikk –  1 bekezdés –  1 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állati melléktermékeket vagy az 
azokból származó termékeket feladó, 
szállító vagy fogadó személyek 
nyilvántartást vezetnek a szállítmányokról
és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi 
okmányokról vagy egészségügyi 
bizonyítványokról. 

Az állati melléktermékeket vagy az 
azokból származó termékeket feladó, 
szállító vagy fogadó személyek 
nyilvántartást vezetnek a szállítmányokról. 
Amennyiben a nyilvántartások tartalma 
szerepel a kereskedelmi okmányokban 
vagy az egészségügyi bizonyítványokban, 
úgy nincs szükség további nyilvántartásra.

Or. de
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Indokolás

Nem kell kötelezővé tenni a kereskedelmi okmányokról vezetett nyilvántartást. Amennyiben a 
nyilvántartások tartalma szerepel a kereskedelmi okmányokban, úgy el kell tekinteni a további 
nyilvántartási kötelezettségtől.

Módosítás 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 16 cikk - 2 bekezdés - a pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

Logikus, hogy a minimális tartalmat szabályozási bizottsági eljárással határozzák meg, a 
formát pedig minden esetben a tagállamok szabályozzák.

Módosítás 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk –  2 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemeltetők biztosítják, hogy 
amennyiben egy anyagról gyanítható vagy 
beigazolódott, hogy nem felel meg e 
rendelet követelményeinek, nem hagyhatja 
el az üzemet mindaddig, míg azt az 
illetékes hatóság felügyelete alatt újra fel 
nem dolgozzák, és hatóságilag ismételt 
mintavételt nem végeznek a 882/2004/EK 
rendelet 11. és 12. cikkével összhangban, 
kivéve abban az esetben, ha az anyagot 
ártalmatlanításra szánják.

2. Az üzemeltetők biztosítják, hogy 
amennyiben egy anyagról gyanítható vagy 
beigazolódott, hogy nem felel meg e 
rendelet követelményeinek, nem hagyhatja 
el az üzemet mindaddig, míg azt újra fel 
nem dolgozzák, kivéve abban az esetben, 
ha az anyagot ártalmatlanításra szánják.
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Or. es

Indokolás

Az illetékes hatóság csak azután intézkedhet, hogy megállapítást nyert, hogy egy bizonyos 
gyártási tétel elhagyta az üzemet, és ekkor ellenőriznie kell ennek a tételnek a visszahívását,
illetve az újbóli feldolgozását vagy a megsemmisítését.

Módosítás 145
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 17 cikk -3 bekezdés - e pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

olyan rendszert vezetnek-e be, amellyel 
biztosítható minden elszállított tétel 
nyomon követhetősége.

törölve

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 146
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 17 a cikk (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a cikk
Nyomon követhetőség
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(1) Valamennyi termelési-, feldolgozási-
és értékesítési szinten biztosítani kell az 
állati melléktermékek nyomon 
követhetőségét.
(2) Az üzemeltetőknek olyan helyzetben 
kell lenniük, hogy meg tudják állapítani 
az összes olyan személyt, akitől állati 
mellékterméket kaptak. Ehhez olyan 
rendszereket és eljárásokat alakítanak ki, 
amelyekkel ezeket az információkat az 
illetékes hatóságokkal felszólításra 
közölni tudják. 
(3) Az üzemeltetők rendszereket és 
eljárásokat alakítanak ki más olyan 
üzemeltetők megállapításához, akik 
részére termékeiket leszállították. Ezeket 
az információkat felszólításra a hatóságok 
részére rendelkezésre kell bocsátani.
(4) Az olyan állati melléktermékeket, 
amelyek a Közösségben kerülnek 
forgalomba hozatalra, vagy amelyek 
esetében abból kell kiindulni, hogy azokat 
a Közösségben fogják forgalomba hozni, 
arra alkalmas dokumentációval vagy 
információval a specifikus 
rendelkezésekben szereplő, erre vonatkozó 
feltételeknek megfelelően elégséges 
módon meg kell jelölni vagy 
felismerhetővé kell tenni a nyomon 
követhetőségük megkönnyítése érdekében.
(5) E cikk követelményeinek a különböző 
ágazatokban történő alkalmazásával 
kapcsolatban a 48. cikk (4) bekezdésben 
megnevezett ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárás szerint hozhatók
rendelkezések. 

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 147
Satu Hassi

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában a tagállamok 
biztosítják, hogy az élelmiszer-hulladékot 
engedéllyel rendelkező vállalkozások 
bizonyítható módon elszállítják, megfelelő 
eljárással sterilizálják és ártalmatlanítják. 
Az élelmiszer-hulladék 
sertéstakarmányban történő 
felhasználását a tagállamok csak azzal a 
feltétellel engedélyezhetik, hogy a 
hasznosítást és az ártalmatlanítást, 
valamint az e rendelet egyéb 
rendelkezéseinek betartását minden 
szempontból nyomon követik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-hulladék biztonságos 
hasznosítása, sterilizálása és ártalmatlanítása szükséges az általános takarmányozási tilalom 
végrehajtásához (az EP álláspontját lásd az 1774/2002/EK rendeletet létrehozó jogalkotási 
eljárásban, valamint a hulladék keretirányelv 2007. február 13-án elfogadott első 
olvasatában). 
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Módosítás 148
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
 18 cikk - 1 bekezdés - b pont 

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 
sterilizált vagy sterilizált élelmiszer-
hulladékkal vagy ilyen élelmiszer-
hulladékot tartalmazó vagy abból származó 
takarmánnyal,

Or. nl

Indokolás

Az élelmiszer-hulladék állateledelben történő felhasználása járványos állatbetegségek 
kitörésének veszélyét és elterjedését okozhatják. Ez a múltban többször előfordult. Egyébként 
az élelmiszer-hulladék állateledelben történő felhasználásának engedélyezése megkérdőjelezi 
a kannibalizmust tiltó alapelvet, mert nem garantálható, hogy az állateledelben nem fordul 
elő ugyanazon faj proteinje. 

Módosítás 149
Satu Hassi

Rendeletre irányuló javaslat
 18 cikk - 1 bekezdés - b pont 

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 
sterilizált élelmiszer-hulladékkal vagy 
ilyen élelmiszer-hulladékot tartalmazó 
vagy abból származó takarmánnyal,

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament több ízben hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-hulladék biztonságos 
hasznosítása, sterilizálása és ártalmatlanítása szükséges az általános takarmányozási tilalom 
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végrehajtásához (az EP álláspontját lásd az 1774/2002/EK rendeletet létrehozó jogalkotási 
eljárásban, valamint a hulladék keretirányelv 2007. február 13-án elfogadott első 
olvasatában). 

Módosítás 150
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk–1 bekezdés– c pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) állati melléktermékek alkalmazásával 
előállított szerves trágya vagy talajjavító 
szerek trágyaként és gyomor-bél 
tartalomként legelőre történő kihordása; 

Or. de

Indokolás

Az, hogy csak az állati melléktermékekkel (kivéve trágya) trágyázott területek
aljnövényzetének táplálása kerül szabályozásra, nem felel meg a veszélyhelyzetnek. Ezért 
tilalmat kell elrendelni a tárgya és az emésztőtraktus-tartalom kivételével a szerves trágya és 
talajjavító szerek legelőre történő kihordására. Semmilyen esetben nem kell várakozási időt 
előírni, mivel ezek végeredményben időjárástól függők és nem ellenőrizhetők. Az ilyen 
területekről származó zöldtakarmánnyal való takarmányozás tilalma sem ellenőrizhető a 
gyakorlatban.

Módosítás 151
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 18 cikk - 1 bekezdés - d pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tenyésztett hal takarmányozása az 
ugyanazon fajhoz tartozó tenyésztett hal 
testéből vagy testrészeiből származó 
feldolgozott állati fehérjével.

törölve
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Or. de

Indokolás

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

Módosítás 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 18 a cikk (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A melléktermékek eltávolítása

Az 1., 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok
a) hulladékként egy engedélyezett vagy 
nyilvántartásba vett égetőtelepen a 
következőképpen kerülnek eltávolításra:
i. közvetlenül, előzetes feldolgozás nélkül, 
vagy
ii. engedélyezett létesítményben történő 
feldolgozás után, az illetékes hatóság 
elrendelésére, nyomással történő 
sterilizálással, amelynek során a 
keletkezett anyagot maradandó formában 
meg kell jelölni;
b) amennyiben hulladékról van szó, egy 
engedélyezett vagy nyilvántartásba vett 
égetőtelepen a következőképpen kerülnek 
eltávolításra vagy értékesítésre: 
i. közvetlenül, előzetes feldolgozás nélkül, 
vagy
ii. engedélyezett létesítményben történő 
feldolgozás után, az illetékes hatóság 
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elrendelésére, nyomással történő 
sterilizálással, amelynek során a 
keletkezett anyagot maradandó formában 
meg kell jelölni;

c) egy engedélyezett lerakóhelyen 
feldolgozás után, nyomással történő 
sterilizálással és a keletkező anyag 
maradandó formában történő 
megjelölését követően kerülnek 
eltávolításra.

Or. es

Indokolás

A melléktermékek végső felhasználási formái megismétlésének elkerülése érdekében, amely 
minden kategória esetében megegyezik, új cikk kerül felvételre, amelyben egyetlen helyen 
kerül leírásra valamennyi fajta melléktermék eltávolításának lehetősége. 

Módosítás 153
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk –  2 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
meghatározott tilalmak egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
végrehajtási szabályokat határozhat meg, 
valamint az állattakarmánnyal 
kapcsolatban olyan küszöbértékeket 
állapíthat meg, amelyek alatt egy véletlen 
és megfelelő eszközökkel technikailag el 
nem kerülhető feldolgozott állati 
fehérjével történő szennyeződés az (1) 
bekezdés a) és d) pontja értelmében 
jelentéktelennek tekintendő.

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

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
48. cikk (4) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.   

Or. de

Indokolás

A prémes állatok 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében feldolgozott állati fehérjével 
történő etetése és az olyan területeken történő legeltetés, amelyet szerves trágyával kezeltek a 
rendelet alapvető szabályai közé tartoznak. Ezeket nem kell a 18. cikk (2) bekezdése szerint 
alkalmazási szabályokkal szabályozni. Ezzel szemben a tilalmak és az állattakarmány állati 
fehérjével történő szennyeződésére vonatkozó küszöbértékek betartásához kapcsolódó 
technikai részleteket alkalmazási szabályokkal kell szabályozni.

Módosítás 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 20 cikk - e pont - ii alpont

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

Indokolás

Az emésztőtraktus-tartalom biogáz- és komposztálólétesítményekben történő felhasználása 
nem kötelezheti a szereplőket arra, hogy előzetesen költséges és szükségtelen elkülönítő 
eljárást hajtsanak végre. Az elkülönített, tiszta gyomor és bél így a 3. kategóriába tartozó 
anyagnak számítanának. Javasoljuk továbbá, hogy a tejjel és feldolgozatlan termékekkel 
kapcsolatban engedélyezett felhasználást terjesszék ki a tojások és a tojástermékek 
felhasználására. 

Módosítás 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – f pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) feldolgozás nélkül a talajra juttatva, 
trágya, az emésztőtraktustól elkülönített 
emésztőtraktus-tartalom, tej, tejalapú 
termékek és kolosztrum esetében, ha azok 
az illetékes hatóság véleménye szerint nem 
jelentik kockázatot semmilyen súlyos 
fertőző betegség terjesztésének kockázatát;

f) feldolgozás nélkül a talajra juttatva, 
trágya, az emésztőtraktustól elkülönített 
emésztőtraktus-tartalom, tej, tejalapú 
termékek és kolosztrum, valamint a tojás 
és tojástermékek esetében, ha azok az 
illetékes hatóság véleménye szerint nem 
jelentik kockázatot semmilyen súlyos 
fertőző betegség terjesztésének kockázatát;

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, hogy a tejjel és feldolgozatlan termékekkel kapcsolatban felhasználást terjesszék 
ki a tojások és a tojástermékek felhasználására.
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Módosítás 156
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk - c pont - i alpont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat ezen a helyen annyiban nem világos, hogy nem derül ki, hogy 
az i. alpontban miért a következőkről van szó: „haszonállatok takarmányaként vagy a prémes 
állatok kivételével haszonállatok takarmányozására” (vö. 23. cikk (1) bekezdés f) pont és 41. 
cikk (1) bekezdés a) pont i) alpont, ahol a következők szerepelnek: „takarmányanyagként való 
felhasználása haszonállatok takarmányozására”). A szóhasználatnak egységesnek kell lennie 
vagy a preambulumbekezdésekben ismertetni kell, hogy mi az oka az eltérő 
megfogalmazásnak.

Módosítás 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 22 cikk - e pont - ii alpont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) fel lehet használni kedvtelésből tartott 
állatok etetésére;

törölve

Or. es

Indokolás

Nem szabad megengedni a 2. kategóriába tartozó anyagok háziállatok etetésére történő 
felhasználását.
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Módosítás 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 22 cikk - ea  pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 3. kategóriába tartozó anyagok 
esetében az illetékes hatóság általi előzetes 
engedélyezést követően háziállatok 
etetésére lehet felhasználni;

Or. es

Indokolás

Nem szabad megengedni a 2. kategóriába tartozó anyagok háziállatok etetésére történő 
felhasználását.

Módosítás 159
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – f pont

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Nem lehet ésszerű az, ha az állatorvosnak minden egyes sebészeti beavatkozás után meg kell 
kérdeznie a hatóságtól, hogy mi a teendő a keletkező anyaggal.
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Módosítás 160
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 23 cikk - 1 bekezdés - a pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az állati melléktermékeket feldolgozó 
módszerek a nyomással történő 
sterilizálás kivételével, különösen az 
említett feldolgozási módszerinek időre, 
hőmérsékletre és nyomásra vonatkozó 
paraméterei tekintetében,

törölve

Or. de

Indokolás

Elutasítjuk annak lehetőségét, hogy a Bizottság a 48. cikk (4) bekezdésben megnevezett 
szabályozási eljárás alapján a Parlament és a Tanács bizottsági eljárásba való részletes 
tartalmi beavatkozási lehetősége nélkül az állati melléktermékek feldolgozásának eljárását 
megváltoztathassa, mivel ezekben az esetekben olyan alapvető dolgokról van szó, hogy ez 
éppen az alapvető jogi relevancia miatt, csak a Tanács megfelelő részvétele mellett 
lefolytatott eljárásban történhet meg.

Módosítás 161
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
 23 cikk - 1 bekezdés - ga pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a konyhai és ételmaradékok szállítása, 
feldolgozása, felhasználása vagy 
eltávolítása; ezeket a közösségi jogi 
előírások kibocsátásáig a hazai jog szerint 
kell tudni szállítani, feldolgozni, 
felhasználni vagy eltávolítani.

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

Rendeletre irányuló javaslat
 27 cikk– 1 bekezdés  – bevezető rész  

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a változás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2. és a 3. kategóriába tartozó 
anyagokat a vadon élő állatok esetében is alkalmazzák (27. cikk (1) bekezdés b) pont v.), 
anélkül, hogy feltétlenül össze kellene gyűjteni azokat. Az alábbi indokok miatt (lásd a 4. sz. 
módosítást) különösen fontos ezen eltérés lehetővé tétele azon tagállamok számára, 
amelyekben a veszélyeztetett vagy védett dögevő, vadon élő emlős- és madárfajok hatékony 
megőrzéséhez az szükséges, hogy ezek a fajok a nyílt vidéken találjanak elszórtan dögöket. A 
külterjes állattartás származó elpusztult állatok jelentős dögforrást képeznek.

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

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
A tagállamok az Európai Bizottság 
értesítésével az e cikk végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket fogadhatnak el 
abból a célból, hogy kizárják az 1., a 2. és 
a 3. kategóriába tartozó anyagok gyűjtését 
a Natura 2000 hálózat bizonyos területein 
vagy más olyan területeken, amelyeken a 
veszélyeztetett és védett fajok vagy védett 
dögevő madarak megőrzése miatt a 
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79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvnek 
való megfelelés céljából ilyen 
intézkedésekre van szükség. Az ilyen 
kizárás a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatok megelőzése érdekében 
meghatározott feltételek mellett 
engedélyezhető. 
Ezek az eltérések nem érintik a 
2005/830/EK határozatot, illetve a 27. cikk 
(2) bekezdésében szereplő eltéréseket.

Or. en

Indokolás

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

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk –  2 bekezdés 

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 és
védett dögevő madárfajok etetésére.
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Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi az uniós vagy a nemzeti jog által védett minden dögevő madárfaj és más, 
szintén dögevő és jelenleg veszélyeztetett fajok (pl. emlősök) – mint a barnamedve (Ursus 
arctos, amelyre a jelenlegi jogszabályokat is beleértve egyetlen eltérés sem vonatkozik) –  
figyelembe vételét.

Módosítás 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk –  2 bekezdés 

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.

Or. es

Indokolás

A dögevő madárfajok melléktermékekkel történő etetésének lehetőségét a rendeletben 
rugalmasabban kell kezelni és ki kell terjeszteni, mivel megállapításra került, hogy az előírt 
kivételek nem elegendőek a madárpopuláció csökkenésének megakadályozása érdekében. 
Hasonló kivételt kell előírni továbbá az egyéb olyan védett fajok esetében is, amelyeknél a 
táplálék csökkenése és a populáció ebből eredő visszaesése állapítható meg, és amelyeket 
semmilyen körülmények között nem emberi vagy állati fogyasztásra szántak.
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Módosítás 166
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk –  2 bekezdés 

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 
természetes környezetükben élő 
veszélyeztetett vagy védett dögevő 
madárfajok etetésére.

Or. es

Indokolás

Az 1774/2002/EK rendelet hatályát jobban le kell korlátozni: például az oroszlánok vagy 
medvék egész szarvasmarhával vagy antiloppal történő etetése, vagy a hüllők egérrel történő 
etetése megfelel ezen állatok természetes táplálékválasztékának és ezt akadálytalanul lehetővé 
kell tenni.  
E tervezet 27. cikk (2) bekezdésében szereplő kivételek nem elégségesek, mivel itt csak az 

állatkerti – de nem a cirkuszi – állatok speciális veszélyességű anyagokat tartalmazó halott 
állatokkal vagy állati részekkel történő etetésére vonatkozó kivételek szerepelnek. 

Módosítás 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
 27 cikk - 3 bekezdés - b pont ii alpont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) azok az intézkedések, amelyek annak 
biztosításához szükségesek, hogy a 
takarmányként felhasznált anyaghoz más 
fajok nem férjenek hozzá.

törölve

Or. es

Indokolás

Nem kell feltételeket szabni az állati testek hagyományos módon történő eltávolítására az 
állatihulladék-emésztők, amennyiben azokat csak egy fajtára korlátozzák, mivel ott lehet 
etetni más madarakat is, amelyek alkalmanként dögöt esznek és veszélyeztetettek vagy 
védettek, mint a saskeselyű és a réti sas.

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

Rendeletre irányuló javaslat
 27 cikk - 3 bekezdés - b pont ii alpont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azok az intézkedések, amelyek annak 
biztosításához szükségesek, hogy a 
takarmányként felhasznált anyaghoz más 
fajok nem férjenek hozzá.

ii. a köz- és állat-egészségügyi kockázatok 
megelőzéséhez meghatározott feltételek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetőséget kínál a tagállamoknak arra, hogy szükségtelen korlátozások nélkül 
hozzanak létre takarmányozási helyeket. Minden tagállam létrehozhat takarmányozási 
helyeket olyan intézkedésekkel, vagy azok nélkül, amelyek biztosítják a más fajok belépését. Ez 
a fajta rugalmasság nagyon fontos azokban az esetekben – mint Észak-Spanyolország –
amelyekben a dögevő madarak bizonyos takarmányozási helyeit a barnamedvék (Ursus 
arctos) is használhatják.
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Módosítás 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 27 cikk–  3 bekezdés - b pont – ii a alpont (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatok megelőzéséhez meghatározott 
feltételek.

Or. es

Indokolás

A (3) bekezdés b) pontja ii. alpontja törlésének módosításával összhangban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy nem áll fenn kockázat a közegészségre és az állatok egészségére 
nézve.

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

Rendeletre irányuló javaslat
 28 cikk - 1 bekezdés - a pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kedvtelésből tartott elhullott állatok 
eltemetésével,

a) kedvtelésből tartott elhullott állatok és 
lófélék eltemetésével,

Or. en

Módosítás 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk –  2 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

valamely tagállamban található távoli 
terület nagysága a földrajzi feltételektől és 
a terület állatállományának nagyságától 
függően nem haladhat meg egy bizonyos 
százalékot.

Or. es

Indokolás

A területre vonatkozó kritérium nem elegendő a távoli területek definíciójának 
kiterjesztéséhez. Az olyan egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, mint az állatállomány 
és a szigeti elhelyezkedés.

Módosítás 173
Satu Hassi, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
 28 cikk - 1 bekezdés - ea pont (új) 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 15. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, az illetékes hatóságok a 12. cikk f) 
pontjában szereplő 
fogalommeghatározásnak megfelelő 
állatok és állati részek ideiglenes 
elkülönítésére vonatkozó olyan 
intézkedéseket engedélyezhetnek, amelyek 
megakadályozzák a köz- és állat-
egészségügyi kockázatokat, azok 
ártalmatlanítását megelőzően, az e 
rendelet 20. cikkével összhangban.

Or. en

Indokolás

Az elkülönítés bevezetése rugalmasabbá teszi az állati melléktermékek gyűjtését, köz- és állat-
egészségügyi kockázatok nélkül. Ez a rugalmasság a gyűjtés gyakorisága csökkentésének és a 
begyűjtendő mennyiségek valószínű csökkenésének köszönhetően javítja az állati 
melléktermékek gyűjtésének fenntarthatóságát és környezeti profilját.
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Módosítás 174
Satu Hassi, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
 28 cikk - 4 bekezdés - a pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az anyag helyszíni elégetésére és 
elföldelésére vonatkozó feltételek, melyek 
célja a köz- és állat-egészségügyi 
kockázatok ellenőrzésének biztosítása, 
valamint az ártalmatlanításra váró állatok 
és állati részek ideiglenes elkülönítése,

Or. en

Indokolás

Az elkülönítés bevezetése rugalmasabbá teszi az állati melléktermékek gyűjtését, köz- és állat-
egészségügyi kockázatok nélkül. Ez a rugalmasság a gyűjtés gyakorisága csökkentésének és a 
begyűjtendő mennyiségek valószínű csökkenésének köszönhetően javítja az állati 
melléktermékek gyűjtésének fenntarthatóságát és környezeti profilját.

Módosítás 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 28 cikk - 4 bekezdés - b pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A területre vonatkozó kritérium nem elegendő a távoli területek fogalommeghatározásának 
kiterjesztéséhez. Az olyan egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, mint az állatállomány 
és a szigeti elhelyezkedés. A területek maximális százalékos arányát, amelyek távoli 
területként igazolhatók, a tagállamoknak és nem a Bizottságnak kell megállapítaniuk.
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Módosítás 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk–  11 a bekezdés (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül az olyan eljárásokhoz, amelyek 
ugyan nem követelik meg a feldolgozási 
eljárás módosítását, az engedélyezett 
eljárásokhoz előírt paraméterek 
módosítását azonban igen, szükség van az 
adott tagállam nemzeti engedélyére.

Or. es

Indokolás

Az engedélyezési eljárás nem alkalmazható a már engedélyezett eljárásokhoz előírt 
paraméterek módosításához. 

Módosítás 177
Elisabeth Jeggle

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

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az állati melléktermékek teljes 
láncának, a keletkezés helyétől a 
kezelésig, felhasználásig és eltávolításig 
hivatalos ellenőrzés alatt kell állnia.

Or. de
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Módosítás 178
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 31 cikk –  1 bekezdés –  1 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az illetékes hatóság által 
végzett hatósági ellenőrzés és vizsgálat 
során kiderül, hogy e rendelet 
követelményeinek valamelyikét nem 
tartják be, az illetékes hatóság megteszi a 
megfelelő intézkedéseket. 

(1) Amennyiben e rendelet követelményeit 
nem tartják be, az illetékes hatóság 
megteheti a megfelelő intézkedéseket. 

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk –  1 bekezdés 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az üzemeltető az 1. kategóriába 
vagy a 2. kategóriába tartozó anyagot, vagy 
pedig az 1. kategóriába tartozó valamely 
anyagból nyert húst, csontlisztet vagy állati 
zsiradékot kíván egy másik tagállamba
szállítani, a rendeltetési hely szerinti 
tagállam illetékes hatósága az üzemeltető 
kérelmének beérkezésekor dönt a 
következőkről:

(1) Ha az üzemeltető az 1. kategóriába 
vagy a 2. kategóriába tartozó anyagot, vagy 
pedig az 1. kategóriába tartozó valamely 
anyagból nyert húst, csontlisztet vagy állati 
zsiradékot kíván egy másik tagállamból
beszerezni, úgy erről értesíti tagállama 
illetékes hatóságát, amely dönt a 
következőkről:
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Or. es

Indokolás

A javasolt rendszer a nyelv és az illetékes hatóság megállapítására vonatkozóan 
nehézségekhez vezet, emiatt egyszerűbb lenne, ha az üzemeltető, aki ezeket a termékeket
beszerzi, a megnevezett eljárást a saját illetékes hatóságánál indítaná el. 

Módosítás 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
 33 cikk –  2 bekezdés –  2 albekezdés

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szállításról való tájékoztatásakor a 
rendeltetés helye szerinti illetékes hatóság 
a TRACES rendszeren keresztül 
tájékoztatja a származás helye szerinti 
illetékes hatóságot minden egyes 
szállítmány megérkezéséről.

törölve

Or. es

Indokolás

A javasolt rendszer nehézségekhez vezet, mivel ilyen tájékoztatás nem lehetséges a TRACES 
rendszeren keresztül. 

Módosítás 181
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
 33 cikk–  5 a bekezdés (új)

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyógyszerek kifejlesztésében, 
vizsgálatában és elkészítésében műszaki 
termékként, illetve más diagnosztikai vagy 
kutatási célból laboratóriumi reagensként 
alkalmazott állati melléktermékek nem 
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tartoznak a (2)-(4) bekezdések hatálya alá.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 182
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
 41 cikk - 1 bekezdés - a pont 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szóban forgó termékeket a) a szóban forgó termékeket 
i. nem szánják takarmányanyagként való 
felhasználásra haszonállatok 
takarmányozása céljából, vagy pedig
olyan talajon való alkalmazásra, amelyen
az ilyen állatok legelnek, vagy

i. nem szánják olyan talajon való 
alkalmazásra, amelyen haszonállatok
legelnek,

ii. prémes állatok takarmányozására 
szánják, valamint 

Or. de

Indokolás

A cím szerint itt a takarmányláncon kívüli egyéb származékok forgalomba hozatalát 
szabályozzák. Így a korlátozás nélkülözhető.
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