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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for 
animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (forordningen om animalske 
biprodukter)
(KOM(2008)0345 – C6–0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0345),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b, på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0220/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at undgå risici forårsaget af 
vildtlevende dyr bør også kroppe eller dele 
af kroppe af sådanne dyr, der mistænkes 
for at være inficeret med en overførbar 
sygdom, være omfattet af bestemmelserne i 
denne forordning. At de således bliver 
omfattet af bestemmelserne, bør ikke 
betyde, at der er krav om indsamling og 
bortskaffelse af kroppe af vildtlevende dyr, 
som er døde eller nedlagt i deres naturlige 
habitat. Hvis god jagtskik overholdes, kan 

(13) For at undgå risici forårsaget af 
vildtlevende dyr bør også kroppe eller dele 
af kroppe af sådanne dyr, der mistænkes 
for at være inficeret med en overførbar 
sygdom, være omfattet af bestemmelserne i 
denne forordning. At de således bliver 
omfattet af bestemmelserne, bør ikke 
betyde, at der er krav om indsamling og 
bortskaffelse af kroppe af vildtlevende dyr, 
som er døde eller nedlagt i deres naturlige 



PE418.148v01-00 6/57 PR\760933DA.doc

DA

tarme og andre dele af kroppe af 
vildtlevende vildt bortskaffes på sikker vis 
på stedet. Animalske biprodukter fra 
nedlagt vildt bør kun være omfattet af 
denne forordning i det omfang, 
fødevarehygiejnebestemmelserne gælder 
for omsætning af det pågældende vildt og 
indebærer aktiviteter, der gennemføres af 
vildthåndteringsvirksomheder.

habitat.

Or. de

Begrundelse

"God jagtskik" er et udefineret juridisk begreb, der ikke findes i jagtretten som sådan. Se også 
ændringsforslag til artikel 2, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Af hensyn til sammenhængen i 
fællesskabslovgivningen bør definitionen 
af vanddyr i artikel 3, stk. 1, litra e), i 
Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 
2006 om dyresundhedsbestemmelser for 
akvakulturdyr og produkter deraf og om 
forebyggelse og bekæmpelse af visse 
sygdomme hos vanddyr anvendes i 
nærværende forordning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Vandfaunaen og biprodukter heraf omfatter også andre vanddyr end de nævnte, navnlig 
hvirvelløse dyr på forskellige stadier, som insektlarver og orm, der f.eks. anvendes til 
fremstilling af foder til selskabsdyr. Se også  den ændrede artikel 3, stk. 6.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Aktiviteter, der involverer animalske 
biprodukter, og som indebærer en 
betydelig risiko for folke- og 
dyresundheden, bør kun gennemføres på 
virksomheder, der på forhånd er godkendt 
af den kompetente myndighed til sådanne 
aktiviteter. Denne betingelse bør især 
gælde for destruktionsanstalter og andre 
anlæg, der håndterer og forarbejder 
ubehandlede animalske biprodukter. Det 
bør tillades, at animalske biprodukter, der 
tilhører mere end én kategori, håndteres på 
en og samme virksomhed, forudsat at 
krydskontaminering undgås. Endvidere bør 
det tillades at ændre disse betingelser, hvis 
mængden af materiale, der skal bortskaffes 
og forarbejdes, stiger som følge af et stort 
sygdomsudbrud, forudsat at det sikres, at 
den midlertidige anvendelse ifølge sådanne 
ændrede betingelser ikke medfører en 
spredning af sygdomsrisici.

(21) Aktiviteter, der involverer animalske 
biprodukter, og som indebærer en 
betydelig risiko for folke- og 
dyresundheden, bør kun gennemføres på 
virksomheder, der på forhånd er godkendt 
af den kompetente myndighed. Denne 
betingelse bør især gælde for 
forarbejdningsanlæg for animalske 
biprodukter og andre anlæg, der håndterer 
og forarbejder ubehandlede animalske 
biprodukter. Det bør tillades, at animalske 
biprodukter, der tilhører mere end én 
kategori, håndteres på en og samme 
virksomhed, forudsat at 
krydskontaminering undgås. Endvidere bør 
det tillades at ændre disse betingelser, hvis 
mængden af materiale, der skal bortskaffes 
og forarbejdes, stiger som følge af et stort 
sygdomsudbrud, forudsat at det sikres, at 
den midlertidige anvendelse ifølge sådanne 
ændrede betingelser ikke medfører en 
spredning af sygdomsrisici.

Or. de

Begrundelse

Begrebet destruktionsanstalt anvendes ikke længere, begrebet forarbejdningsanlæg for 
animalske biprodukter er i mellemtiden blevet klart defineret og har vundet indpas.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er ikke nødvendigt at bortskaffe 
gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, 
forudsat at det ved en korrekt behandling 

(29) Det er ikke nødvendigt at bortskaffe 
gylle og indhold fra fordøjelseskanalen, 
forudsat at det ved en korrekt behandling 
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sikres, at sygdomme ikke overføres ved 
anvendelse på jordarealer. Biprodukter fra 
selvdøde dyr og dyr, der er aflivet med 
henblik på udryddelse af sygdomme, dog 
ikke TSE, bør ikke anvendes i foderkæden. 
Denne restriktion bør også gælde for 
importerede animalske biprodukter, som 
tillades indført til Fællesskabet, selv om de 
ikke overholder fællesskabslovgivningen 
ved kontrol på EF-grænsekontrolstedet, og 
for produkter, der ikke overholder de 
gældende krav ved kontrol, der 
gennemføres i Fællesskabet.

sikres, at sygdomme ikke overføres ved 
anvendelse på jordarealer. Biprodukter fra 
selvdøde dyr og dyr, der er aflivet med 
henblik på udryddelse af sygdomme, bør 
ikke anvendes i foderkæden. Denne 
restriktion bør også gælde for importerede 
animalske biprodukter, som tillades indført 
til Fællesskabet, selv om de ikke 
overholder fællesskabslovgivningen ved 
kontrol på EF-grænsekontrolstedet, og for 
produkter, der ikke overholder de 
gældende krav ved kontrol, der 
gennemføres i Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Det er en misforståelse at nævne TSE her. Biprodukter fra dyr, der er smittet med TSE, er 
omfattet af forordning (EF) nr. 999/2001.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(41) Kravene til omsætning af animalske 
biprodukter og afledte produkter bestemt til 
foderbrug og af organiske gødningsstoffer 
og jordforbedringsmidler bør gøres klarere 
for at sikre beskyttelsen af fødevare- og 
foderkæden. Kun kategori 3-materiale bør 
anvendes til foderbrug. Gødningsstoffer, 
der er fremstillet på basis af animalske 
biprodukter, kan påvirke fødevare- og 
foderkædens sikkerhed. Når de er 
fremstillet af proteinholdigt materiale, skal 
dokumentationen ske på en sådan måde, 
at det hindres, at de anvendes direkte til 
foderbrug.

Or. de
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Begrundelse

Der bør ikke stilles krav om denaturering af gødningsstoffer med proteinholdigt materiale. 
Erfaringerne har vist, at et sådant krav - uden at definere egnede materialer - mistolkes i 
offentligheden. I stedet for bør der være en dokumentation, der sikrer sporbarhed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) I henhold til forordning (EF) nr. 
1774/2002 er visse produkter, bl.a. guano, 
visse huder, der er blevet behandlet på en 
bestemt måde, f.eks. ved garvning, og visse 
jagttrofæer, blevet undtaget fra kravene i 
forordningen. Lignende undtagelser bør 
fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltninger, f.eks. for 
oliekemiske produkters vedkommende. 
For at bibeholde et passende niveau for 
beskyttelse af foderkæden, bør det 
imidlertid fortsat kræves, at driftsledere, 
der håndterer kategori 1- og kategori 2-
materiale med henblik på fremstilling af 
foder til selskabsdyr, skal være omfattet af 
en godkendelse.

(63) I henhold til forordning (EF) nr. 
1774/2002 er visse produkter, bl.a. guano, 
visse huder, der er blevet behandlet på en 
bestemt måde, f.eks. ved garvning, og visse 
jagttrofæer, blevet undtaget fra kravene i 
forordningen. Lignende undtagelser bør 
fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltninger, f.eks. for 
oliekemiske produkters vedkommende. 

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke være mulighed for, at råmateriale af kategori 1 og 2 anvendes til fremstilling af 
foder til selskabsdyr. Dette kommer til udtryk i ændringen af artikel 22, litra e), nr. ii), og 
artikel 45, stk. 3.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
animalske biprodukter og produkter afledt 
heraf:

1. Denne forordning finder anvendelse på:

a) som ikke må anvendes til konsum i 
henhold til fællesskabslovgivningen, eller

a) animalske biprodukter og produkter 
afledt heraf, som ikke må anvendes til 
konsum i henhold til 
fællesskabslovgivningen, eller

b) som kan anvendes til konsum i henhold 
til fællesskabslovgivningen, men som i 
henhold til en driftsleders beslutning er 
bestemt til andre formål end konsum.

b) animalske produkter, som kan anvendes 
til konsum i henhold til 
fællesskabslovgivningen, men som i 
henhold til en driftsleders beslutning er 
bestemt til andre formål end konsum. 
Denne beslutning er irreversibel.

Or. de

Begrundelse

Der er en sammenblanding af definitioner, idet animalske biprodukter i artikel 3 allerede 
defineres til ikke at måtte anvendes til menneskelig konsum, og kun animalske produkter kan 
anvendes til menneskelig konsum (artikel 3, nr. 17)). Virksomhederne skal ikke have mulighed 
for igen at bringe produkter i omsætning, der én gang er udelukket fra konsum.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 - litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) som, hvis der er tale om vildtlevende 
landdyr, i overensstemmelse med god 
jagtskik ikke indsamles efter nedlæggelsen

ii) som, hvis der er tale om vildtlevende 
landdyr, i overensstemmelse med 
jagtretlige bestemmelser ikke indsamles 
efter nedlæggelsen

Or. de
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Begrundelse

"God jagtskik" er et udefineret juridisk begreb, der ikke findes i jagtretten som sådan.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) flydende mælk, colostrum og produkter 
heraf, der frembringes, opbevares, 
bortskaffes eller anvendes på 
oprindelsesbedriften

d) mælk, mælkebaserede produkter og 
colostrum, der frembringes, opbevares, 
bortskaffes eller anvendes på 
oprindelsesbedriften

Or. de

Begrundelse

For at præcisere forordningen og gøre den lettere at læse. Den valgte formulering svarer til 
formuleringen i artikel 20, litra f). Derudover er det tvivlsomt, hvad der menes med begrebet 
"flydende mælk".

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kemiske produkter, der er fremstillet 
af animalsk fedt, under forudsætning af, 
at fremstillingen opfylder de betingelser, 
der er fastsat i 
gennemførelsesbestemmelserne. 

Or. de

Begrundelse

Det er muligt at undtage kemiske produkter, der er fremstillet af animalsk fedt, da risikoen 
ved udvundne kemiske produkter for menneskers og dyrs sundhed er yderst ringe under de i 
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fodnoten nævnte betingelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "animalske biprodukter": hele kroppe 
eller dele af døde dyr og animalske 
produkter som omhandlet i artikel 11, 12 
og 13, herunder oocytter, embryoner og 
sæd

1) "animalske biprodukter": hele kroppe 
eller dele af dyr og animalske produkter 
som omhandlet i artikel 11, 12 og 13, som 
ikke er bestemt til konsum, herunder 
oocytter, embryoner og sæd

Or. de

Begrundelse

For at præcisere, at forordningen kun finder anvendelse på animalske biprodukter som anført 
i artikel 2, stk. 1, bør definitionen på "animalske biprodukter" indeholde en henvisning til, at 
konsum er udelukket. Dermed bliver forgængerforordningens definition også anvendt her og 
misforståelser forebygget.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "selskabsdyr": alle dyr tilhørende arter, 
der normalt fodres og holdes af mennesker, 
uden at dette tager sigte på konsum eller
nogen landbrugsproduktion

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen i EU's lovgivning bør man anvende eksisterende definitioner. Den 
valgte definition stammer fra forgængerforordningen (EF) nr. 1774/2002, artikel 2, stk. 1, 
litra h).  I Kommissionens forslag henvises til forordning (EF) nr. 988/2003, der indeholder 
en ikke komplet liste. Hyppige henvisninger til juridiske kilder er til hinder for forordninges 
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læsbarhed og forståelighed og er derfor ikke i overensstemmelse med god lovgivning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "vanddyr":  vanddyr som defineret i 
artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 
2006/88/EF

(6) "vanddyr": alle dyr tilhørende arter, 
der hele tiden eller det meste af tiden lever 
i vand, i ethvert livsstadium samt 
produkter afledt heraf

Or. de

Begrundelse

Vandfaunaen og biprodukter heraf omfatter også andre vanddyr end de nævnte, navnlig 
hvirvelløse dyr på forskellige stadier, som insektlarver og orm, der f.eks. anvendes til 
fremstilling af foder til selskabsdyr. Se også ændringsforslag til betragtning 17.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "producent": enhver, der producerer 
animalske biprodukter eller afledte 
produkter

udgår

Or. de

Begrundelse

Definitionen på "producent" bør udgå, før det første fordi begrebet ikke anvendes inden for 
rammerne af denne forordning, for det andet fordi det er dækket ind af definitionen på en 
"driftsleder".
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "tryksterilisering": forarbejdning af 
animalske biprodukter efter findeling til en 
partikelstørrelse på højst 50 mm ved 
opvarmning til en kernetemperatur på 
over 133 °C i mindst 20 minutter uden 
afbrydelse ved et absolut tryk på mindst 3 
bar

(16) "tryksterilisering": forarbejdning af 
animalske produkter ved et tryk i henhold 
til paramentre, der er fastlagt i 
gennemførelsesbestemmelserne

Or. de

Begrundelse

Medtagelsen af tekniske detaljer er ikke i overensstemmelse med systematikken i de øvrige 
definitioner. Tekniske detaljer bør der fastsættes bestemmelser for i 
gennemførelsesforordningen, således at der kan foretages ændringer ved hjælp af en 
udvalgsprocedure, hvis der er behov for tilpasninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "animalske produkter": produkter, der 
er fremstillet af dyr, samt produkter 
fremstillet af sådanne produkter, 
herunder dyr, der er levende, når de 
tilvirkes hertil

(17) "animalske produkter":

- animalske fødevarer, herunder honning 
og blod
- levende toskallede bløddyr, levende 
pighuder, levende sækdyr og levende 
havsnegle, der er bestemt til konsum,
- produkter, der er fremstillet af dyr, samt 
produkter fremstillet af sådanne 
produkter, herunder dyr, der er levende,
når de tilvirkes hertil
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med, hvad der er konsekvent og god lovgivning, bør definitionen på 
"animalske produkter" fra bilag 1, nr. 8.1, i forordning (EF) nr. 853/2004 anvendes her. 
Dette gælder så meget desto mere, som at de virksomheder, der er godkendt i henhold til 
forordning (EF) nr. 853/2004, ikke længere behøver nogen godkendelse i henhold til 
afløserforordningen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 –  nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

For at præcisere teksten og gøre den mere konsekvent.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "slagtekrop": et dyrs krop efter 
slagtning og slagtemæssig behandling

Or. de
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Begrundelse

Ordet slagtekrop anvendes flere gange, men der mangler en definition. Denne definition 
stammer fra forordning (EG) nr. 853/2004.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) sørge for, at foranstaltningerne i stk. 1
løbende overvåges af den kompetente 
myndighed

Or. de

Begrundelse

Den slettede del af teksten er kun en gentagelse af stk. 1, og bør derfor slettes af hensyn til 
god lovgivningspraksis. Derudover fremgår det allerede direkte af stk. 1, at man skal have et 
funktionsdygtigt system.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afsætte passende ressourcer til driften af 
et sådant system.

b) sikre, at der afsættes passende ressoucer 
til driften af den i stk. 1 nævnte 
infrastruktur vedrørende animalske 
biprodukter i henhold til artikel 11 og 
artikel 12, litra b)-h).

Or. de

Begrundelse

Det anses for uforholdsmæssigt, at medlemsstaterne pålægges en grundlæggende 
finansieringspligt for samtlige animalske biprodukter, men der bør være en finansieringspligt 
udelukkende for materialer, der er tvivlsomme ud fra et dyresundhedsmæssigt synspunkt.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Generelle dyresundhedsrestriktioner

1. Uden at artikel 2, stk. 4, derved 
tilsidesættes, må animalske biprodukter 
og afledte produkter ikke afsendes fra 
bedrifter, anlæg eller zoner, der er 
omfattet af restriktioner
a) i henhold til EF-
veterinærbestemmelser eller 
b) på grund af forekomst af en alvorlig 
overførbar sygdom
i) der er opført i bilag I til direktiv 
92/119/EØF, eller
ii) der er opført på en liste, som er fastsat 
af Kommissionen.
Foranstaltningerne omhandlet i litra b), 
nr. ii), til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved 
supplering af den vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
48, stk. 4.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når 
animalske biprodukter og afledte 
produkter afsendes på betingelser, der 
skal vedtages af Kommissionen for at 
hindre spredning af sygdomme, der kan 
overføres til mennesker eller dyr.
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 48, stk. 5.

Or. de
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Begrundelse

Denne artikel kan undværes, da det er fastlast i detaljer i de hovedsageligt fællesskabsretligt 
hjemlede bestemmelser vedrørende bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme, hvilke 
produkter der må bringes ud af afspærrede områder. Derfor er det nok med bestemmelsen i 
artikel 2, stk. 4.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Omsætning af andre afledte produkter 

uden for foderkæden
1. Driftsledere kan bringe andre afledte 
produkter end de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 3, i omsætning, 
forudsat at:
a) de pågældende produkter:
i) ikke er bestemt til anvendelse som 
fodermidler til fodring af opdrættede dyr 
eller til anvendelse på jordarealer, hvorfra 
foder til sådanne dyr kommer, eller
ii) er bestemt til fodring af pelsdyr, og
b) de sikrer kontrol af risici for folke- og 
dyresundheden ved:
i) anvendelse af sikre kilder, jf. artikel 42.
ii) sikker behandling, jf. artikel 43, hvis 
anvendelse af sikre kilder ikke garanterer 
tilstrækkelig kontrol, eller
iii) verifikation af, at produkterne 
udelukkende anvendes til sikre endelige 
anvendelsesformål, jf. artikel 44, hvis 
sikker behandling ikke garanterer 
tilstrækkelig kontrol.
2. Driftsledere kan endvidere bringe de 
afledte produkter omhandlet i stk. 1 i 
omsætning uden restriktioner, forudsat at 
Kommissionen har fastlagt et slutpunkt i 
fremstillingskæden, jf. stk. 3, hvor 
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sådanne produkter ikke længere udgør 
nogen folke- eller dyresundhedsmæssig 
risiko af betydning.
3. Kommissionen kan vedtage 
foranstaltninger vedrørende de 
betingelser, der fastlægger et slutpunkt i 
fremstillingskæden, hvorefter der ikke 
gælder nogen folke- eller 
dyresundhedskrav til omsætning.

Or. de

Se artikel 41 i Kommissionens forslag.

Begrundelse

Der er mulighed for at forarbejde animalske biprodukter så meget, at der ikke længere er 
nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed. Slutpunktet er et centralt begreb i den 
reviderede nye forordning og begrænser forordningens anvendelsesområde som defineret i 
kapitel 1, afdeling 1. Derfor bør slutpunktet beskrives i denne afdeling og ikke først i artikel 
41.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 1 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) håndtering eller fremstilling af foder til 
selskabsdyr, jf. artikel 45, stk. 3.

f) håndtering eller fremstilling af foder til 
selskabsdyr.

Or. de

Begrundelse

Det fremgår ikke klart, hvorvidt fabrikker, der fremstiller foder til selskabsdyr, skal 
registreres eller godkendes.  Se artikel 6, stk. 1, litra f), artikel 7, stk. 1, litra f) og artikel 45 
sammenholdt med lovgivningen vedrørende foderhygiejne. Af hensyn til harmoniseringen i 
branchen er det nødvendigt med en generel godkendelse af alle virksomheder, der beskæftiger 
sig med foder til selskabsdyr, for at undgå problemer i forbindelse med handel. Inden for EU 
kræves der en lokalt godkendt virksomhed til at udstede sundhedscertifikater. Derudover bør 
det ikke være muligt at fremstille foder til selskabsdyr af kategori 1-  og kategori 2-materiale. 
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Se også artikel 22, litra e).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse eller registrering af anlæg og 
virksomheder, der er godkendt eller 
registreret i henhold til:

a) aktiviteter, der er omfattet af en 
godkendelse eller registrering af en 
virksomhed, der er blevet godkendt eller 
registreret i henhold til

Or. de

Begrundelse

Det er ikke konsekvent at nævne "anlæg" i denne bestemmelse. I henhold til forordning (EF) 
nr. 853/2004 er det kun virksomheder, der godkendes, ikke anlæg. Det samme gælder på 
foderområdet (forordning (EF) nr. 183/2005). Begrebet bør anvendes konsekvent. Dette er 
også i overensstemmelse med definitionen på begrebet "virksomhed" i artikel 3, nr. 21).

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) biogas- og komposteringsanlæg, hvor 
animalske biprodukter og afledte produkter 
omdannes i overensstemmelse med 
standardparametre, der er fastsat i henhold 
til artikel 9, litra c)

c) biogas- og komposteringsanlæg, hvor 
animalske biprodukter og afledte produkter 
omdannes i overensstemmelse med 
standardparametre, der i henhold til artikel 
9, litra c), fastsættes i 
gennemførelsesbestemmelserne

Or. de

Begrundelse

For at præcisere, at det her drejer sig om en henvisning til gennemførelsesforanstaltninger, 
der er nævnt i artikel 9, og ikke om en cirkelkonklusion.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) anlæg og virksomheder, der er omfattet 
af kapitel VI, afdeling 2, bortset fra 
virksomheder, der fremstiller foder til 
selskabsdyr.

Or. de

Begrundelse

Som i artikel 6, stk. 1, litra f): Det fremgår ikke klart, hvorvidt fabrikker, der fremstiller foder 
til selskabsdyr, skal registreres eller godkendes.  Se artikel 6, stk. 1, litra f), artikel 7, stk. 1, 
litra f) og artikel 45 sammenholdt med lovgivningen vedrørende foderhygiejne. Af hensyn til 
harmoniseringen i branchen er det nødvendigt med en generel godkendelse af alle 
virksomheder, der beskæftiger sig med foder til selskabsdyr, for at undgå problemer i 
forbindelse med handel. Inden for EU kræves der en lokalt godkendt virksomhed til at udstede 
sundhedscertifikater, for at import i EU bliver godkendt. Derudover bør det ikke være muligt 
at fremstille foder til selskabsdyr af kategori 1-  og kategori 2-materiale. Se også artikel 22, 
litra e). 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) transport af animalske biprodukter og 
afledte produkter.

Or. de

Begrundelse

Med en registreringspligt for virksomheder, der transporterer animalske biprodukter, får 
myndigheden kendskab til transportvirksomhederne, således at det bliver muligt at overvåge 
og dermed bedre at forhindre eventuel omdeklarering af animalske biprodukter til fødevarer 
under transporten. Se også artikel 7, stk. 2.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anlæg og virksomheder, der i henhold 
til stk. 1, litra a), b) og c), er fritaget fra 
godkendelseskravet, registreres af den 
kompetente myndighed efter ansøgning 
fra driftslederen.

2. Anlæg og virksomheder, der i henhold 
til stk. 1, litra a), b), c) og g), er fritaget fra 
godkendelseskravet, er underlagt
registreringspligten.

Ansøgningen skal indeholde følgende 
oplysninger:

Ansøgningen om registrering skal 
indeholde følgende oplysninger:

a) kategorien af de anvendte animalske 
biprodukter

a) kategorien af de anvendte animalske 
biprodukter

b) karakteren af de aktiviteter, der 
gennemføres ved anvendelse af animalske 
biprodukter eller afledte produkter som 
udgangsmateriale, og som ansøgningen 
vedrører

b) karakteren af de aktiviteter, der 
gennemføres ved anvendelse af animalske 
biprodukter eller afledte produkter som 
udgangsmateriale, og som ansøgningen 
vedrører

Or. de

Begrundelse

En sproglig præcisering. Artikel 7, stk. 1, litra g), nævnes for at præcisere, at der er 
registreringspligt for virksomheder, der beskæftiger sig med transport af animalske 
biprodukter.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anlægget håndterer animalske 
biprodukter og, hvis det kræves i henhold 
til denne forordning eller i henhold til 
bestemmelser vedtaget i henhold til denne 
forordning, afledte produkter i 
overensstemmelse med hygiejnekrav 
fastsat i henhold til artikel 9

b) anlægget håndterer animalske 
biprodukter og, hvis det kræves i henhold 
til denne forordning eller i henhold til 
bestemmelser vedtaget i henhold til denne 
forordning, afledte produkter i 
overensstemmelse med hygiejnekrav 
fastsat i henhold til denne forordnings 
bilag I og artikel 9
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Or. de

Begrundelse

De almindelige hygiejnekrav skal ikke indgå i de gennemførelsesbestemmelser, der fastlægges 
ved udvalgsproceduren, tværtimod er de af så grundlæggende betydning, at det er nødvendigt 
at behandle dem i basisteksten. Se også artikel 9, litra d), nr. i).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Anlæg og virksomheder, der allerede 
er godkendt eller registreret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1774/2002, behøver 
ikke nogen ny godkendelse eller 
registrering.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse har til formål at mindske bureaukrati, uden at det medfører en højere 
risiko. Dette er hidtil blevet nævnt i artikel 51 (Overgangsforanstaltning), men det er lettere 
at forstå her, hvor det drejer sig om godkendelse.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) generelle hygiejnekrav, der gælder på 
godkendte anlæg og virksomheder

udgår

Or. de

Begrundelse

De almindelige hygiejnekrav skal ikke indgå i de gennemførelsesbestemmelser, der fastlægges 
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ved udvalgsproceduren, tværtimod er de af så grundlæggende betydning, at det er nødvendigt 
at behandle dem i basisteksten. De relevante tilpasninger er foretaget i artikel 8, stk. 1, litra 
b).

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) animalske produkter fra dyr, der har 
været underkastet en ulovlig behandling 
som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i 
direktiv 96/22/EF og artikel 2, litra b), i 
direktiv 96/23/EF

c) animalske produkter fra dyr, der har 
været underkastet en ulovlig behandling 
som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i 
direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i 
direktiv 96/23/EF

Or. de

Begrundelse

(Første ændring i den tyske originaltekst vedrører ikke den danske tekst). Mellem de to 
nævnte direktiver skal der af logiske årsager være et "eller", fordi det ellers ville være 
nødvendigt med en behandling i henhold til begge bestemmelser.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 – litra e

Kommissionens forslag

e) køkken- og madaffald fra 
transportmidler i international fart

e) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) fordærvet kategori 3-materiale, som 
udgør en risiko for folke- og 
dyresundheden. 

Or. de

Begrundelse

Fordærvet materiale, som i første omgang er blevet klassificeret som kategori 3-materiale, 
bør i det tilfælde, hvor det udgør en sundhedsrisiko, klassificeres som kategori 2-materiale og 
behandles som sådant. Se også artikel 21, litra c), og artikel 23, stk. 1, litra g).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) følgende dele hidrørende enten fra dyr, 
der er blevet slagtet på et slagteri, og som 
er fundet egnet til slagtning til konsum 
efter en undersøgelse før slagtning, eller fra 
vildt, der er nedlagt med henblik på 
konsum, i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen:

b) kroppe eller følgende dele hidrørende 
enten fra dyr, der er blevet slagtet på et 
slagteri, og som er fundet egnet til 
slagtning til konsum efter en undersøgelse 
før slagtning, eller fra vildt, der er nedlagt 
med henblik på konsum, i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen:

Or. de

Begrundelse

For at skabe overenssstemmelse med litra b), nr. i), skal kroppe også indsættes på dette sted.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fjerkræhoveder ii) fjerkræhoveder, der ikke er bestemt til 
konsum

Or. de

Begrundelse

Ved hjælp af denne tilføjelse bliver det klart, at der kun henvises til bestemte fjerkræhoveder, 
idet det skal tages i betragtning, at høns i nogle tilfælde også sælges med hoved i EU.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) huder og skind, herunder fraskæringer 
og spalt heraf

iii) huder og skind, herunder fraskæringer 
og spalt heraf, der ikke er bestemt til 
fremstilling af gelatine eller andre 
fødevarer bestemt til konsum 

Or. de

Begrundelse

Fødevarehygiejne reguleres i forordning (EF) nr. 853/2004. Det skal præciseres, at gelatine 
(til konsum) ikke fremstilles af kategori 3-materiale. Denne misforståelse har tidligere 
forårsaget store problemer.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) blod fra dyr, der ikke udviste tegn på c) blod fra dyr, der ikke udviste tegn på 
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nogen sygdom, som via dette blod kan 
overføres til mennesker eller dyr, idet 
blodet skal komme fra:

nogen sygdom, som via blod kan overføres 
til mennesker eller dyr, idet blodet skal 
komme fra:

Or. de

Begrundelse

Formuleringen, ifølge hvilken der ikke må udvises tegn på nogen sygdom, som "via dette
blod" kan overføres til mennesker eller dyr, antyder, at der foreligger en undersøgelse af 
blodet. Men det, der menes her, er vel undersøgelsen af slagtedyret (ante mortum-
undersøgelse).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) animalske biprodukter fra fremstilling af 
produkter bestemt til konsum, herunder 
affedtede knogler og grever

d) animalske biprodukter fra fremstilling af 
produkter bestemt til konsum, herunder 
skyllemælk og affedtede knogler og grever, 
der imidlertid ikke længere er bestemt til 
fremstilling af fødevarer

Or. de

Begrundelse

1) Til præcisering af, at også skyllemælk falder under kategori 3, fordi der tidligere har været 
problemer med afgrænsningen heraf.

2) Fødevarehygiejne reguleres i forordning (EF) nr. 853/2004. Det skal præciseres, at 
gelatine (til konsum) ikke fremstilles af kategori 3-materiale. Denne misforståelse har 
tidligere forårsaget store problemer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) animalske produkter, bortset fra køkken- e) animalske produkter, bortset fra køkken-
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og madaffald, som efter at have været bragt 
i omsætning med henblik på konsum eller 
foderbrug ikke længere er bestemt til 
konsum eller foderbrug af kommercielle 
grunde eller på grund af 
fremstillingsvanskeligheder, mangler ved 
emballagen eller andre fejl, der ikke 
indebærer nogen risiko for folke- eller 
dyresundheden

og madaffald, som ikke indebærer nogen 
risiko for folke- og dyresundheden, og 
som efter at have været bragt i omsætning 
med henblik på konsum eller foderbrug 
ikke længere er bestemt til konsum eller 
foderbrug af kommercielle grunde eller på 
grund af fremstillingsvanskeligheder, 
mangler ved emballagen eller andre fejl

Or. de

Begrundelse

Sætningen "der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden" flyttes for at 
præcisere, at den refererer til køkken- og madaffald.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) ferske animalske biprodukter fra 
vanddyr med oprindelse på anlæg eller 
virksomheder, der fremstiller produkter til 
konsum

h) animalske biprodukter fra vanddyr med 
oprindelse på anlæg eller virksomheder, 
der fremstiller produkter til konsum

Or. de

Begrundelse

Ordet "ferske" skal udgå. Det er ikke forståeligt, hvorfor biprodukter fra vanddyr, der netop 
langt fra er ferske, ikke skal være omfattet. Derudover er begrebet fersk i den grad afhængigt 
af, hvordan det tolkes i det enkelte tilfælde, og der foreligger ingen objektive kriterier herfor.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Dyrekadavere kan – med undtagelse af daggamle kyllinger, der er slagtet af kommercielle 
årsager – altid kun være kategori 2-materiale.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) huder og skind, hove, fjer, uld, horn, hår 
og pelsskind fra døde dyr, der ikke udviste 
tegn på nogen sygdom, som via dette 
produkt kan overføres til mennesker eller 
dyr, bortset fra dyr omhandlet i litra c)

l) huder og skind, hove, fjer, uld, horn, hår 
og pelsskind fra døde dyr, der ikke udviste 
tegn på nogen sygdom, som via dette 
produkt kan overføres til mennesker eller 
dyr, bortset fra dyr omhandlet i litra b)

Or. de

Begrundelse

Her vil man øjensynligt henvise til litra b), ikke litra c).
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 13 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ma) affald fra detail– og engroshandelen.

Or. de

Begrundelse

Affald fra detail– og engroshandelen indebærer en lignende risiko som køkken– og madaffald, 
og derfor bør det også defineres udtrykkeligt som et materiale i denne kategori. I tilfælde af, 
at dette affald er fordærvet, sikrer ændringsforslaget til artikel 12, litra ha)(nyt), at det 
klassificeres som kategori 2-materiale.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, der afsender, transporterer eller 
modtager animalske biprodukter eller 
afledte produkter, fører fortegnelser over 
sendingerne og dertil hørende 
handelsdokumenter eller 
sundhedscertifikater.

1. Enhver driftsleder, der afsender, 
transporterer eller modtager animalske 
biprodukter eller afledte produkter, fører 
fortegnelser over sendingerne og dertil 
hørende handelsdokumenter eller 
sundhedscertifikater.

Or. de

Begrundelse

For at være korrekt, bør det hedde: "Enhver drifsleder ...", da begrebet person ikke er 
defineret i artikel 2, medens "driftsleder" er defineret i artikel 2, nr. 12).
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anlæg, der forarbejder animalske 
biprodukter, på anlæg, hvor animalske 
biprodukter omdannes til biogas og 
kompost, og på anlæg, der håndterer mere 
end én kategori af animalske biprodukter, 
etableres proceduren omhandlet i stk. 1 i 
overensstemmelse med HACCP-systemets 
principper (Hazard Analysis and Critical 
Control Points).

3. På anlæg, der forarbejder animalske 
biprodukter, på anlæg, hvor animalske 
biprodukter omdannes til biogas og 
kompost, og på anlæg, der håndterer mere 
end én kategori af animalske biprodukter, 
etableres en eller flere procedurer 
omhandlet i stk. 1 i overensstemmelse med 
HACCP-systemets principper (Hazard 
Analysis and Critical Control Points).

Sådanne anlægs driftsledere skal navnlig: Sådanne anlægs driftsledere skal navnlig:

a) identificere og føre kontrol med de 
kritiske kontrolpunkter i anlæggene

a) identificere risici, som skal forebygges, 
fjernes eller reduceres til et acceptabelt 
niveau

b) indføre og iværksætte metoder for 
overvågning af og kontrol med kritiske 
kontrolpunkter

b) identificere de kritiske kontrolpunkter 
på det eller de produktionstrin, hvor det er 
vigtigt at have produktionen under 
kontrol for at forebygge eller fjerne en 
risiko eller reducere den til et acceptabelt 
niveau

c) hvis det produkt, der fremkommer ved 
forarbejdningen, ikke bortskaffes direkte 
på samme sted ved forbrænding, 
medforbrænding, udnyttelse som 
brændsel eller ved en alternativ 
bortskaffelsesmetode, der er godkendt i 
henhold til artikel 22, litra a), udtage 
repræsentative prøver for at kontrollere, 
at:

c) fastsætte kritiske grænser på kritiske 
kontrolpunkter, som adskiller acceptable 
forhold fra uacceptable forhold, med 
henblik på at forebygge, fjerne eller 
reducere identificerede risici

i) hver enkelt forarbejdet batch overholder 
normerne, navnlig med hensyn til 
forarbejdningsmetoder og slutproduktets 
mikrobiologiske sikkerhed, der er fastsat i 
forskrifter, som er vedtaget i henhold til 
stk. 6
ii) de i fællesskabslovgivningen fastsatte 
grænseværdier for restkoncentrationer af 
fysiske og kemiske stoffer overholdes
d) registrere og i en periode på mindst to d) fastlægge og gennemføre effektive 
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år opbevare resultaterne af den kontrol og 
de prøver, der er omhandlet i litra b) og 
c), alt efter hvad der er relevant, således at 
de kan forelægges for den kompetente 
myndighed

overvågningsprocedurer på kritiske 
kontrolpunkter

da) fastsætte korrigerende 
foranstaltninger, hvis det ved 
overvågningen viser sig, at et kritisk 
kontrolpunkt ikke er under kontrol
db) fastsætte procedurer for regelmæssigt 
at kontrollere, at de foranstaltninger, der 
er beskrevet i litra a)-e), fungerer 
effektivt,
dc) udfærdige dokumenter og føre 
registre, der svarer til anlæggets eller 
virksomhedens art og størrelse, for at 
kunne dokumentere, at 
foranstaltningerne i litra a)-f) anvendes 
effektivt. Hvis der ændres ved produktet, 
fremstillingsprocessen eller ethvert andet 
trin i produktionen, tager driftslederen 
proceduren op til revision og foretager de 
nødvendige ændringer.

e) etablere en ordning, der sikrer 
sporbarheden af hver afsendt batch.

e) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

For at gøre teksten nemmere at forstå og anvende er formuleringen fra hygiejneforordningen 
(EF) nr. 852/2004 blevet sat ind her.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fodring af landdyr med forarbejdet 
animalsk protein afledt af kroppe eller dele 
af kroppe af dyr af samme art

a) fodring af landdyr med undtagelse af 
pelsdyr med forarbejdet animalsk protein 
afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr 
af samme art
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Or. de

Begrundelse

Det drejer sig om grundlæggende bestemmelser i denne forordning, når der er tale om 
fodring af pelsdyr med forarbejdet animalsk protein, jf. artikel 18, stk. 1, litra a), og om 
afgræsning af arealer, der er behandlet med organiske gødningsstoffer eller fodring med høst 
fra sådanne arealer. Det bør ikke fastlægges i gennemførelsesbestemmelser i henhold til 
artikel 18, stk. 2. Derfor skal artikel 18, stk. 2, udgå, og der skal foretages relevante 
tilpasninger i stk. 1.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fodring af opdrættede dyr med 
foderplanter, både direkte ved afgræsning 
og ved fodring med høstede foderplanter, 
fra jordarealer, hvorpå organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, 
bortset fra gylle, er blevet anvendt

c) fodring af opdrættede dyr med 
foderplanter, både direkte ved afgræsning 
og ved fodring med høstede foderplanter, 
fra jordarealer, hvorpå organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, 
bortset fra gylle, er blevet anvendt, 
medmindre høstningen eller 
afgræsningen finder sted efter et tidsrum, 
der sikrer passende kontrol af risici for 
folke- og dyresundheden og varer mindst 
21 dage

Or. de

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende kompost og organisk gødning af høj kvalitet på 
landbrugsarealer ud fra en betragtning om bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. I det 
gældende direktiv nævnes da også et tidsrum på 21 dage. Da virkningen af et tidsrum, hvor 
man skal vente, kan være vejrafhængigt, bør der fastsættes en risikoafpasset ventetid på ikke 
mindre end 21 dage. Se også begrundelsen til artikel 18, stk. 2.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan fastsætte 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at sikre en ensartet anvendelse af 
forbuddene fastsat i stk. 1 samt 
bestemmelser, der:

udgår

a) uanset stk. 1, litra a), tillader fodring af 
pelsdyr med forarbejdet animalsk protein 
afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr 
af samme art
b) uanset stk. 1, litra c), tillader fodring af 
opdrættede dyr med foderplanter fra 
jordarealer, hvorpå organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler 
er blevet anvendt, forudsat at 
afgræsningen eller høstningen finder sted 
efter et tidsrum, der sikrer passende 
styring af risici for folke- og 
dyresundheden
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 48, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Det drejer sig om grundlæggende bestemmelser i denne forordning, når der er tale om 
fodring af pelsdyr med forarbejdet animalsk protein, jf. artikel 18, stk. 2, litra a), og om 
afgræsning af arealer, der er behandlet med organiske gødningsstoffer eller fodring med høst 
fra sådanne arealer. Det bør ikke fastlægges i gennemførelsesbestemmelser i henhold til 
artikel 18, stk. 2. Derfor skal artikel 18, stk. 2, udgå, og der skal foretages relevante 
tilpasninger i stk. 1.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 19 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kategori 1-materiale omhandlet i 
artikel 11, litra c), i denne forordning skal 
underkastes en rensningsproces fastlagt i 
henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 
2002/32/EF og anvendes i 
overensstemmelse med artikel 21, litra c), 
d) og e), i denne forordning

udgår

Or. de

Begrundelse
Denne artikel indebærer, at kategori 1-materiale kan anvendes som fodermiddel. Det bør 
fortsat kun være muligt at omdanne visse typer af kategori 3-materiale til foder inden for 
rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det skal forarbejdes i et godkendt anlæg, 
undtagen hvis der er tale om materiale, 
der er forandret som følge af 
nedbrydning, kontaminering eller 
fordærv, så det udgør en uacceptable 
risiko for folke- eller dyresundheden, og 
det skal anvendes:

c) det skal forarbejdes i et godkendt anlæg 
og anvendes:

Or. de

Begrundelse

Kategori 3-materiale kan pr. definition ikke indebære en "uacceptabel risiko for folke- eller 
dyresundheden" For at præcisere dette er fordærvet materiale, der før blev klassificeret som 
kategori 3, defineret som et kategori 2-materiale i artikel 12, litra i (nyt).
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) som fodermiddel til opdrættede dyr eller 
til fodring af andre opdrættede dyr end 
pelsdyr, og det skal bringes i omsætning i 
overensstemmelse med artikel 24, 
undtagen hvis der er tale om materiale 
omhandlet i artikel 13, litra l) og m)

i) som fodermiddel til opdrættede dyr, og 
det skal bringes i omsætning i 
overensstemmelse med artikel 24, 
undtagen hvis der er tale om materiale 
omhandlet i artikel 13, litra l) og m)

Or. de

Begrundelse

Det står ikke klart hvilke dyr, der omfattes af formuleringen "eller til fodring af andre 
opdrættede dyr end pelsdyr". Der er øjensynligt tale om en gentagelse. Når denne del slettes, 
står det klart, at kategori 3-materiale både må anvendes som fodermiddel og til direkte 
fodring af pelsdyr. Sammenlign også artikel 23, stk. 1, litra f), artikel 24, stk. 1, og artikel 41, 
stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) til fodring af pelsdyr eller ii) til fodring af pelsdyr

Or. de

Begrundelse

For at tilpasse forslaget ændringsforslaget til artikel 21, litra c), nr. iiia.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) til fodring af selskabsdyr

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 22, litra e).

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) det skal anvendes på jordarealer uden 
forarbejdning, hvis der er tale om mælk, 
mælkebaserede produkter og colostrum

Or. de

Begrundelse
For at præcisere at det er muligt at anvende de omhandlede materialer på jordarealer, også 
når der er tale om kategori 3-materiale. Artikel 20, litra f, tillader i forvejen anvendelse af 
kategori 2-materiale.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) det skal for køkken- og madaffalds 
vedkommende i overensstemmelse med 
artikel 13, litra m, omdannes til et biogas-
eller et komposteringsanlæg efter den i 
artikel 48, stk. 3, omtalte 
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forskriftsprocedure eller, indtil der er 
vedtaget sådanne regler, efter national 
lovgivning

Or. de

Begrundelse

I det nugældende direktiv gives der mulighed for at anvende national lovgivning på 
omdannelsen af køkken- og madaffald til biogas- eller komposteringsanlæg. Den gældende 
lovgivning bør overholdes, indtil der er vedtaget en effektiv fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) anvendes til fodring af selskabsdyr udgår

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes ret til at anvende uforarbejdede kategori 2- og 3-materialer til fodring af 
selskabsdyr strider mod harmoniseringen af bestemmelserne om animalske biprodukter og 
kan føre til, at fodring af selskabsdyr ikke kontrolleres i tilstrækkeligt omfang. Uforarbejdede 
kategori 2-materialer bør ikke anvendes til fodring af selskabsdyr. Derfor er artikel 21, litra 
c, nr. ii, blevet til artikel 21, litra c, nr. iv (nyt).

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 22 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bortskaffes på bedriften, hvis der er tale 
om kategori 3-materiale omhandlet i artikel 
13, litra f), og andre animalske biprodukter, 
der fjernes under et operativt indgreb på 
levende dyr, og hvis den kompetente 
myndighed har givet tilladelse hertil.

f) bortskaffes på bedriften, hvis der er tale 
om kategori 3-materiale omhandlet i artikel 
13, litra f), og andre animalske biprodukter, 
der fjernes under et operativt indgreb på 
levende dyr.
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Or. de

Begrundelse

Det kan ikke være hensigtsmæssigt, at dyrlægen efter hvert eneste operative indgreb skal 
spørge myndighederne, hvad der skal ske med det fremkomne materiale

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) anvendelse på jordarealer af visse 
animalske biprodukter, organiske 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler

udgår

Or. de

Begrundelse

Se også begrundelsen til artikel 18, stk. 1, litra c), og artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilken risiko for folke- eller
dyresundheden vedrørende visse 
materialer der betragtes som uacceptabel, 
jf. artikel 21, litra c).

udgår

Or. de

Begrundelse

Eftersom materialet klassificeres som kategori 2-materiale, er det ikke længere nødvendigt at 
udarbejde gennemførelsesbestemmelser. 
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 23 - stk. 1 - litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) opbevaring, indsamling og transport 
af køkken- og madaffald

Or. de

Begrundelse

Der bør også gælde ensartede bestemmelser for opbevaring, indsamling og transport af 
køkken- og madaffald for at sikre ensartede økonomiske vilkår i EU.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelser, der har til formål at sikre 
sporbarhed og hindre krydskontaminering, 
og som vedrører anvendelse af materiale, 
der er egnet til konsum, til foderbrug eller 
til anvendelse som fodermiddel.

b) betingelser, der har til formål at sikre 
sporbarhed og hindre krydskontaminering, 
og som vedrører anvendelse af godkendt 
materiale, der er egnet til konsum, til 
foderbrug eller til anvendelse som 
fodermiddel.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "egnet til konsum" er her for begrænset til at omfatte alle materialer, der kan 
omdannes til fodermidler.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er produceret i overensstemmelse 
med betingelserne med hensyn til
tryksterilisering eller andre betingelser med 
henblik på at hindre, at der opstår risici for 
folke- og dyresundheden, jf. kravene i 
afdeling 2, og bestemmelser, der måtte 
være fastsat i henhold til stk. 2

b) de er produceret i overensstemmelse 
med betingelserne (tryksterilisering eller 
andre betingelser) med henblik på at 
hindre, at der opstår risici for folke- og 
dyresundheden, jf. kravene i afdeling 2 i 
dette kapitel, og bestemmelser, der måtte 
være fastsat i henhold til stk. 2

Or. de

Begrundelse

Med henblik på præcisering. Ud over tryksterilisering kan der også anvendes andre 
foranstaltninger, f.eks. den i det nugældende direktiv omhandlede pasteurisering.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de er blevet blandet med en bestanddel, 
der udelukker efterfølgende anvendelse af 
blandingen til foderbrug, hvis der er tale 
om organiske gødningsstoffer eller 
jordforbedringsmidler afledt af 
proteinholdigt materiale

udgår

Or. de

Begrundelse
Artikel 25 har til formål at forhindre, at gødning af animalsk protein misbruges til foderbrug, 
og understøtter gennemførelsen af forordning (EF) nr. 999/2001. Der er tale om en yderligere 
forpligtelse ved siden af forpligtelserne i direktiv 181/2006/EF. Artikel 18, stk. 1, litra c),
gælder endvidere allerede her. Det er ikke realistisk med en generel mærkningspligt. Som 
eksempel kan nævnes: Gødningsstoffer af horn og blodprodukter. Hvad kompost og fermentat 
angår, er der ingen fare for, at de indtages af opdrættede dyr.
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestanddele, der skal blandes med 
organiske gødningsstoffer og 
jordforbedringsmidler

udgår

Or. de

Begrundelse

Eftersom der fastsættes en tidsfrist i ændringsforslaget til artikel 18, stk. 1, litra c, er det ikke 
nødvendigt at blande andre materialer med jordforbedringsmidler af animalsk oprindelse.  Se 
også begrundelsen til ændringen af artikel 25, stk. 1, litra c.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) supplerende betingelser, f.eks. de 
stoffer eller metoder, der skal anvendes til 
mærkning, og de minimumsandele, der 
skal overholdes, når blandingen 
tilberedes, med henblik på at udelukke, at 
sådanne gødningsstoffer og 
jordforbedringsmidler anvendes til 
foderbrug.

udgår

Or. de

Begrundelse

Eftersom der fastsættes en tidsfrist i ændringsforslaget til artikel 18, stk. 1, litra c, er det ikke 
nødvendigt at blande andre materialer med jordforbedringsmidler af animalsk oprindelse.  Se 
også begrundelsen til ændringen af artikel 25, stk. 1, litra c.
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset afdeling 1 og 2 kan den 
kompetente myndighed tillade, at 
animalske biprodukter og afledte produkter 
anvendes til udstillinger og i forbindelse 
med diagnosticering, undervisning og 
forskning på betingelser, der sikrer styring 
af risici for folke- og dyresundheden.

1. Uanset afdeling 1 og 2 i dette kapitel 
kan den kompetente myndighed tillade, at 
animalske biprodukter og afledte produkter 
anvendes til udstillinger og i forbindelse 
med diagnosticering, undervisning og 
forskning på betingelser, der sikrer styring 
af risici for folke- og dyresundheden.

Or. de

Begrundelse
Med henblik på præcisering, da henvisningen ellers er uklar.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset afdeling 1 og 2 kan den 
kompetente myndighed på betingelser, der 
sikrer styring af risici for folke- og 
dyresundheden, tillade indsamling og 
anvendelse af:

1. Uanset afdeling 1 og 2 i dette kapitel 
kan den kompetente myndighed på 
betingelser, der sikrer styring af risici for 
folke- og dyresundheden, tillade 
indsamling og anvendelse af:

Or. de

Begrundelse

Med henblik på præcisering, da henvisningen ellers er uklar.
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Med henblik på præcisering, da henvisningen ellers er uklar.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset afdeling 1 og 2 kan den 
kompetente myndighed tillade 
bortskaffelse:

1. Uanset afdeling 1 og 2 i dette kapitel 
kan den kompetente myndighed tillade 
bortskaffelse:

Or. de

Begrundelse

Med henblik på præcisering, da henvisningen ellers er uklar.
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.  Interesserede parter indgiver deres 
ansøgning til den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor de agter at anvende 
den alternative metode.

2. Interesserede parter indgiver deres 
ansøgning til den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor de agter at anvende 
den alternative metode. Ansøgninger 
behandles fortroligt, indtil der er truffet 
en endelig afgørelse.

Or. de

Begrundelse

De interesserede parter vil have en økonomisk interesse i indgivelsen af ansøgninger, og 
andre ansøgere bør derfor ikke have adgang til ansøgningerne.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed vurderer 
senest to måneder efter modtagelse af en 
komplet ansøgning, om ansøgningen er i 
overensstemmelse med standardformatet 
for ansøgninger, jf. stk. 10. 

3. Den kompetente myndighed vurderer 
senest en måned efter modtagelse af en 
komplet ansøgning, om ansøgningen er i 
overensstemmelse med standardformatet 
for ansøgninger, jf. stk. 10.

Or. de

Begrundelse

En periode på en måned må være tilstrækkelig til at kontrollere, om en ansøgning er i 
overensstemmelse med det angivne standardformat. Alt andet ville afbryde virksomhedens 
aktiviteter længere end nødvendigt.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I behørigt begrundede tilfælde kan 
autoriteten anmode ansøgere om 
supplerende oplysninger, og i så fald kan 
fristen, jf. stk. 5, suspenderes.

6. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed skal med 
regelmæssige mellemrum foretage 
offentlig kontrol af og føre officielt tilsyn 
med godkendte eller registrerede anlæg og 
virksomheder samt steder, der er forelagt 
oplysninger om, jf. artikel 40, stk. 3.

1. Den kompetente myndighed skal med 
regelmæssige mellemrum foretage 
offentlig kontrol af og føre officielt tilsyn 
med godkendte eller registrerede anlæg og 
virksomheder, afsendelser til andre 
medlemsstater, import, transit og eksport
samt steder, der er forelagt oplysninger om, 
jf. artikel 40, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen af "afsendelser til andre medlemsstater, import, transit og eksport" er nødvendig, 
eftersom en omfattende risikostyring ikke kun bør omfatte kontrol af anlæg og virksomheder, 
men også af transporter (se f.eks. artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006).
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra b – nr. ii – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– af årsager, der skyldes anlæggets 
infrastruktur

– af årsager, der skyldes anlæggets eller 
virksomhedens opbygning

Or. de

Begrundelse

Begrebet infrastruktur er for omfattende. En driftsleder kan ikke gøres ansvarlig for sit 
anlægs eller sin virksomheds infrastruktur.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Det må stå klart for driftslederen, hvilke kontrete påbud, der skal opfyldes. Dette giver et 
sikrere grundlag for planlægningen.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1-4 må animalske 
biprodukter eller afledte produkter, der er 
omhandlet i nævnte stykker, og som er 

5. Uanset stk. 1-4 må animalske 
biprodukter eller afledte produkter, der er 
omhandlet i nævnte stykker, og som er 
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blevet blandet eller kontamineret med 
affald, der er opført som farligt affald i 
beslutning 2000/532/EF, kun sendes til 
andre medlemsstater, hvis kravene i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 overholdes.

blevet blandet eller kontamineret med 
affald, kun sendes til andre medlemsstater, 
hvis kravene i forordning (EF) nr. 
1013/2006 overholdes.

Or. de

Begrundelse

Udeladelsen af "der er opført som farligt affald i beslutning 2000/532/EF" er nødvendig for 
at forhindre, at animalske biprodukter, der falder ind under eksportforbuddet i artikel 36 i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 (f.eks. husholdningsaffald), kan blandes og eksporteres. Se 
endvidere artikel 35, stk. 2, litra b), og artikel 37, stk. 5, litra b).

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Import og transit af animalske 
biprodukter eller afledte produkter, som er 
blevet blandet eller kontamineret med 
affald, der er opført som farligt affald i 
beslutning 2000/532/EF, må kun foregå, 
hvis kravene i forordning (EF) nr. 
1013/2006 overholdes.

b) Import og transit af animalske 
biprodukter eller afledte produkter, som er 
blevet blandet eller kontamineret med 
affald, må kun foregå, hvis kravene i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 overholdes.

Or. de

Begrundelse

Udeladelsen af "der er opført som farligt affald i beslutning 2000/532/EF" er nødvendig for 
at forhindre, at animalske biprodukter, der falder ind under eksportforbuddet i artikel 36 i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 (f.eks. husholdningsaffald), kan blandes og eksporteres. Se 
endvidere Artikel 33, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, litra b).
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Eksport af animalske biprodukter eller 
afledte produkter, som er blevet blandet 
eller kontamineret med affald, der er 
opført som farligt affald i beslutning 
2000/532/EF, må kun foregå, hvis kravene 
i forordning (EF) nr. 1013/2006 
overholdes.

b) Import og transit af animalske 
biprodukter eller afledte produkter, som er 
blevet blandet eller kontamineret med 
affald, må kun foregå, hvis kravene i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 overholdes.

Or. de

Begrundelse

Udeladelsen af "der er opført som farligt affald i beslutning 2000/532/EF" er nødvendig for 
at forhindre, at animalske biprodukter, der falder ind under eksportforbuddet i artikel 36 i 
forordning (EF) nr. 1013/2006 (f.eks. husholdningsaffald), kan blandes og eksporteres. Se 
endvidere Artikel 33, stk. 5, og artikel 35, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Omsætning af andre afledte produkter 

uden for foderkæden
1. Driftsledere kan bringe andre afledte 
produkter end de produkter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 3, i omsætning, 
forudsat at:
a) de pågældende produkter:
i) ikke er bestemt til anvendelse som 
fodermidler til fodring af opdrættede dyr 
eller til anvendelse på jordarealer, hvorfra 
foder til sådanne dyr kommer, eller
ii) er bestemt til fodring af pelsdyr, og
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b) de sikrer styring af risici for folke- og 
dyresundheden ved:
i) anvendelse af sikre kilder, jf. artikel 42.
ii) sikker behandling, jf. artikel 43, hvis 
anvendelse af sikre kilder ikke garanterer 
tilstrækkelig styring, eller
iii) verifikation af, at produkterne 
udelukkende anvendes til sikre endelige 
anvendelsesformål, jf. artikel 44, hvis 
sikker behandling ikke garanterer 
tilstrækkelig styring.
2. Driftsledere kan endvidere bringe de 
afledte produkter omhandlet i stk. 1 i 
omsætning uden restriktioner, forudsat at 
Kommissionen har fastlagt et slutpunkt i 
fremstillingskæden, jf. artikel 46, stk. 2, 
litra a), hvor sådanne produkter ikke 
længere udgør nogen folke- eller 
dyresundhedsmæssig risiko af betydning.

Or. de

Begrundelse
Der er mulighed for at forarbejde animalske biprodukter så meget, at der ikke længere er 
nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed. Slutpunktet er et centralt begreb i den 
reviderede nye forordning og begrænser forordningens anvendelsesområde som defineret i 
kapitel 1, afdeling 1. Derfor bør slutpunktet beskrives i denne afdeling og ikke først i artikel 
41. Se også ændringsforslaget til artikel 5 (ny).

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 udgår
Overgangsforanstaltning

Anlæg, virksomheder og brugere, der er 
godkendt eller registreret i henhold til 
forordning (EF) nr. 1774/2002 inden den 
[anvendelsesdatoen for nærværende 
forordning], anses for at være godkendt 
eller registreret, alt efter hvad der kræves, 
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i henhold til nærværende forordning.

Or. de

Begrundelse

Flyttes til artikel 8, stk. 4, for at lette forståelsen. En godkendelse af brugere er ifølge 
forordning (EF) nr. 1774/2002 ikke mulig, eftersom begrebet ikke eksisterer der.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle hygiejnekrav for håndtering og 
bearbejdning af animalske biprodukter

Afdeling 1
Hygiejnekrav for håndtering af kategori 
1-, kategori 2- og kategori 3-materiale i 

anlæg for mellemprodukter
Kapitel I

Hygiejnekrav for kategori 3-materiale i 
anlæg for mellemprodukter

1. Anlægget må ikke udøve andre 
aktiviteter end indførsel, indsamling, 
sortering, opskæring, nedkøling, frysning 
i blokke, midlertidig oplagring og 
afsendelse af kategori 3-materiale.
2. Sortering af kategori 3-materiale skal 
foregå på en sådan måde, at enhver risiko 
for udbredelse af dyresygdomme undgås.
3. Under hele indsamlingen og 
oplagringen skal kategori 3-materiale 
håndteres og oplagres adskilt fra 
materiale fra de andre kategorier, så 
udbredelse af patogener forhindres.

4. Kategori 3-materiale oplagres 
hensigtsmæssigt og nedkøles eller 
nedfryses om nødvendigt, indtil det igen 
afsendes.
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Kapitel II
Hygiejnekrav for kategori 1- og kategori 
2-materiale i anlæg for mellemprodukter

1. Anlægget må ikke udøve andre 
aktiviteter end indførsel, indsamling, 
håndtering, midlertidig oplagring og 
afsendelse af kategori 1- og kategori 2-
materiale.
2. Sortering af kategori 1- og kategori 2-
materiale skal foregå på en sådan måde, 
at enhver risiko for udbredelse af 
dyresygdomme undgås.
3. Under hele indsamlingen og 
oplagringen skal kategori 1- og kategori 
2-materiale håndteres og oplagres adskilt 
fra kategori 3-materiale, så udbredelse af 
patogener forhindres.
4. Kategori 1- og kategori 2-materiale 
oplagres hensigtsmæssigt under passende 
temperaturforhold, indtil det igen 
afsendes.
5. Spildevand behandles på en sådan 
måde, at det, så vidt det i praksis og med 
rimelighed er muligt, sikres, at der ikke er 
nogen patogener tilbage.

Afdeling II
Hygiejnekrav for forarbejdning af 

animalske biprodukter i 
forarbejdningsanlæg

Kapitel I
Generelle hygiejnekrav

1. Animalske biprodukter forarbejdes 
hurtigst muligt efter ankomsten.   De skal 
opbevares hensigtsmæssigt, indtil de 
forarbejdes.
2. Containere, beholdere og køretøjer, der 
anvendes til transport af uforarbejdet 
materiale, rengøres i et dertil indrettet 
område. Dette område skal være 
beliggende eller indrettet på en sådan 
måde, at risikoen for overførsel af 
patogener til forarbejdede produkter 
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undgås.
3. Personer, der arbejder i den urene 
sektor, må ikke have adgang til den rene 
sektor, medmindre de skifter arbejdstøj og 
sko eller desinficerer sidstnævnte.  Udstyr 
og redskaber må ikke bringes fra den 
urene sektor til den rene sektor, uden at 
det forinden rengøres og desinficeres. Der 
skal fastlægges en procedure for 
personers bevægelser med henblik på at 
kontrollere personers bevægelser og 
beskrive den korrekte anvendelse af 
fodbad og hjulbad. 
4. Spildevand fra urene sektorer 
behandles på en sådan måde, at der, i det 
omfang det med rimelighed er muligt, 
ikke er nogen patogener tilbage. 
5. Der skal træffes systematisk 
forholdsregler mod fugle, gnavere, 
insekter og andre skadedyr.  Der skal i 
den forbindelse anvendes et dokumenteret 
skadedyrsbekæmpelsesprogram.
6. Der indrettes rengøringsafløb i alle dele 
af anlægget, og dette dokumenteres. 
Egnet udstyr og rengøringsmiddel til 
rengøring skal stilles til rådighed.
7. Hygiejnetests skal omfatte regelmæssig 
kontrol af miljø og udstyr. Kontrolplaner 
og -resultater skal dokumenteres og 
opbevares i mindst to år.
8. Faciliteter og udstyr holdes i god stand, 
og måleudstyret kalibreres med 
regelmæssige mellemrum.
9. Afledte produkter håndteres og 
oplagres i forarbejdningsanlægget på en 
sådan måde, at udbredelsen af patogener 
ikke kan forekomme.
10. Prøver af afledte produkter, der er 
bestemt for biogas- eller 
komposteringsanlæg eller deponering, og 
som tages direkte efter varmebehandling, 
skal være fri for varmeresistente patogene 
bakteriesporer (ingen clostridium 
perfrigens i 1 g af produktet).
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Kapitel II
Specifikke krav til forarbejdning af 

kategori 3-materiale
1. De kritiske punkter, ifølge hvilke 
omfanget af den varmebehandling i 
forarbejdningsprocessen, der skal 
anvendes, fastlægges, fastsættes for hver 
forarbejdningsmetode i 
gennemførelsesbestemmelserne i denne 
forordning. Følgende kritiske punkter 
medtages:
a) råvarens partikelstørrelse
b) den opnåede temperatur ved 
varmebehandlingen 
c) det tryk, råvaren udsættes for, og
d) varmebehandlingens varighed eller 
tilførselshastigheden for et kontinuerligt 
system. 
Der fastsættes 
minimumsforarbejdningsstandarder for 
hvert af de aktuelle kritiske punkter.
2. Der opbevares fortegnelser omfattende 
mindst to år, der viser, at 
minimumsforarbejdningsstandarderne er 
anvendt for hvert af de kritiske punkter, 
3. Der anvendes nøjagtigt kalibrerede
måleinstrumenter/ 
registreringsanordninger til løbende 
overvågning af 
forarbejdningsbetingelserne. Der skal 
føres fortegnelser over datoerne for 
kalibreringen.
4. Inden forarbejdningen skal animalske 
biprodukter kontrolleres for forekomst af 
uvedkommende materiale. Dette skal, hvis 
det forekommer, fjernes omgående.
5. Materiale, der ikke i fuldt omfang har 
fået den specificerede varmebehandling, 
skal på ny gennemgå varmebehandling 
eller indsamles og forarbejdes på ny eller 
bortskaffes i overensstemmelse med denne 
forordning.
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KAPITEL III
Forarbejdningsstandarder for kategori 1-

og kategori 2-materiale
Bortset fra tilfælde, hvor myndighederne 
kræver, at forarbejdningsmetoden i 
henhold til artikel 19, litra a), nr. ii, 
artikel 20, litra a), nr. i, eller artikel 20, 
litra a), nr. ii, anvendes, forarbejdes 
kategori 1- eller kategori 2-materiale, der 
er bestemt til forbrænding eller 
medforbrænding, i overensstemmelse med 
kapitel III i dette bilag.

Or. de

Begrundelse

De almindelige hygiejnekrav skal ikke indgå i de gennemførelsesbestemmelser, der fastlægges 
ved udvalgsproceduren, tværtimod er de af så grundlæggende betydning, at det er nødvendigt 
at behandle dem i basisteksten. Se også artikel 9, litra d), nr. i.
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BEGRUNDELSE

På grund af de talrige kriser i årene 1997 til 2002 (BSE, kloakslam, dioxin, gammelt kød) blev 
det nødvendigt med europæisk lovgivning på mange områder inden for fødevareproduktion. 
Navnlig produkter, der ikke må anvendes til konsum, kom i den offentlige kritiks krydsild. 
Det blev især nødvendigt at inddrage konceptet "fra forbruger til producent" på alle områder 
af fødevareproduktionen. I tilfælde af kriser skal det være muligt at sikre, at produkter kan 
spores tilbage, for at man hurtigst muligt kan finde årsagen til smitsomme dyresygdomme 
eller andre faktorer med negativ indvirkning på sundheden. Med det for øje vedtog Europa-
Parlamentet forordning (EF) nr. 1774/2002 med virkning fra 1. maj 2003. Denne forordning 
drejer sig om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til 
konsum. I tiden efter forordningens ikrafttræden høstede man nogle erfaringer fra forskellige 
inspektionsbesøg og medlemsstaternes indberetninger. Dertil hører følgende: Den nødvendige 
sporbarhed er ikke altid sikret. Det indbyrdes forhold mellem de pågældende forordninger og 
andre EU-bestemmelser, f.eks. hygiejneforordningerne, skal afklares. Det er stadigvæk 
forbundet med vanskeligheder at nå til en klar sondring mellem biprodukter fra slagtning og 
afledte produkter. For at løse disse og andre identificerede problemer har Kommissionen 
fremsat et forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1774/2002. 

Det er især vigtigt at afklare, hvornår slutpunktet i animalske biprodukters livscyklus nås. Det 
har også været nødvendigt at fjerne den retlige usikkerhed med hensyn til anvendelsesområdet 
for bestemmelserne om animalske biprodukter fra vildtlevende vildt. 

Den nye forordning har også til formål at forbedre sammenspillet med andre forordninger. I 
det væsentlige må man gå ud fra, at den nye forordning løser mange af den tidligere 
forordnings problemer. Men man må tage i betragtning, at der i forbindelse med 
begrebsafklaringen indføres nye definitioner i forhold til de hidtidige bestemmelser. Dette er 
ikke i overensstemmelse med ønsket om en sammenhængende tilgang. Brugeren må altså 
indstille sig på nye begreber, og det bør ikke gentage sig. Dette findes der meget forskellige 
løsninger på. Man kan enten dokumentere definitionerne i disse forordninger, eller man kan 
henvise til eksisterende bestemmelser, f.eks. hygiejneforordningerne. 

Europa-Parlamentet er enig med Kommissionen i, at det i alt væsentligt skal være en 
horisontal retsakt. Men det må ikke være ensbetydende med, at artiklerne her kun kommer til 
at indeholde almentgyldige udsagn, og at de bestemmelser, der er vigtige for brugeren, 
fastsættes i gennemførelsesforordninger. Derfor foreslår Parlamentet, at forskellige 
gennemførelsesbestemmelser medtages i bilag til forordningen. Dette gælder ikke 
bestemmelser om tekniske detaljer, idet disse fortsat skal reguleres i 
gennemførelsesforordninger.

Europa-Parlamentet har i årevis lagt vægt på afbureaukratisering og brugervenlig lovgivning, 
men det kommer ikke altid til udtryk i Kommissionens forslag. Derfor bør forslaget opdeles 
på en ny måde, så bestemmelserne bliver fremstillet mere overskueligt og klart 
gennemskueligt. 

Som i de hidtidige bestemmelser på området fødevareproduktion vil man fortsat arbejde ud 
fra princippet om, at virksomheden er ansvarlig.
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Det skal også fremgå af bestemmelserne, hvorvidt den vigtige proteinreserve køkken- og 
madaffald kan anvendes til dyrefoder, eller om det ikke er muligt af hygiejniske årsager.
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