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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för 
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (förordning om 
animaliska biprodukter)
(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0345),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0220/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att förhindra risker som är 
förbundna med vilda djur bör slaktkroppar 
eller delar av slaktkroppar av sådana djur 
som misstänks vara infekterade av en 
överförbar sjukdom omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning. Detta 
bör dock inte medföra en skyldighet att 
samla in eller bortskaffa kroppar av vilda 
djur som dött eller som jagas i sin naturliga 
livsmiljö. Om god jaktsed iakttas får 
tarmar och andra kroppsdelar av vilt 

(13) För att förhindra risker som är 
förbundna med vilda djur bör slaktkroppar 
eller delar av slaktkroppar av sådana djur 
som misstänks vara infekterade av en 
överförbar sjukdom omfattas av 
bestämmelserna i denna förordning. Detta 
bör dock inte medföra en skyldighet att 
samla in eller bortskaffa kroppar av vilda 
djur som dött eller som jagas i sin naturliga 
livsmiljö.
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bortskaffas på ett säkert sätt på plats.
Animaliska biprodukter av jagat vilt bör 
omfattas av bestämmelserna i denna 
förordning endast om lagstiftningen om 
livsmedelshygien gäller utsläppande på 
marknaden av sådant vilt och berör 
verksamhet i vilthanteringsanläggningar.

Or. de

Motivering

Uttrycket ”god jaktsed” är ett rättsligt oklart begrepp som inte förekommer inom 
jaktlagstiftningen. Se också ändringsförslaget till artikel 2.2 a.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I konsekvensens namn bör den 
definition av vattenlevande djur som 
anges i artikel 3.1 e i direktiv 2006/88/EG 
av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav 
för djur och produkter från vattenbruk 
och om förebyggande och bekämpning av 
vissa sjukdomar hos vattenlevande djur 
användas i denna förordning.

utgår

Or. de

Motivering

Den akvatiska faunan och dess biprodukter omfattar också andra vattendjur än de som 
nämns, i synnerhet ryggradslösa djur i olika levnadsstadier, såsom insekter, larver och 
maskar som används t.ex. vid framställning av sällskapsdjursfoder. Se också 
ändringsförslaget till artikel 3.6.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
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Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Verksamhet som berör animaliska 
biprodukter som medför en betydande risk 
för människors och djurs hälsa får endast 
bedrivas i anläggningar som godkänts i 
förväg för sådan verksamhet av den 
behöriga myndigheten. Dessa villkor bör 
gälla särskilt konverteringsanläggningar 
och andra anläggningar där obehandlade 
animaliska biprodukter hanteras och 
bearbetas. Det bör vara tillåtet att hantera 
animaliska biprodukter av mer än en 
kategori på samma anläggning under 
förutsättning att korskontaminering 
förhindras. Vidare bör det vara tillåtet att 
ändra dessa villkor om mängden material 
för bortskaffande eller bearbetning ökar på 
grund av ett större sjukdomsutbrott, under 
förutsättning att man kan garantera att 
tillfällig användning under sådana ändrade 
omständigheter inte leder till spridning av 
sjukdomsrisker.

(21) Verksamhet som berör animaliska 
biprodukter som medför en betydande risk 
för människors och djurs hälsa får endast 
bedrivas i anläggningar som godkänts i 
förväg av den behöriga myndigheten. 
Dessa villkor bör gälla särskilt 
bearbetningsanläggningar för animaliska 
biprodukter och andra anläggningar där 
obehandlade animaliska biprodukter 
hanteras och bearbetas. Det bör vara tillåtet 
att hantera animaliska biprodukter av mer 
än en kategori på samma anläggning under 
förutsättning att korskontaminering 
förhindras. Vidare bör det vara tillåtet att 
ändra dessa villkor om mängden material 
för bortskaffande eller bearbetning ökar på 
grund av ett större sjukdomsutbrott, under 
förutsättning att man kan garantera att 
tillfällig användning under sådana ändrade 
omständigheter inte leder till spridning av 
sjukdomsrisker.

Or. de

Motivering

Begreppet ”konverteringsanläggning” används inte längre. Det numera entydigt fastställda 
och etablerade begreppet är ”bearbetningsanläggning för animaliska biprodukter”.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Naturgödsel och mag- och 
tarminnehåll behöver inte bortskaffas, 
under förutsättning att lämplig behandling 
garanterar att sjukdomar inte överförs vid 
spridning på mark. Biprodukter från djur 
som dör på jordbruksföretaget och djur 

(29) Naturgödsel och mag- och 
tarminnehåll behöver inte bortskaffas, 
under förutsättning att lämplig behandling 
garanterar att sjukdomar inte överförs vid 
spridning på mark. Biprodukter från djur 
som dör på jordbruksföretaget och djur 
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som avlivats för att utrota någon annan 
sjukdom än TSE bör inte användas i 
foderkedjan. Denna restriktion bör även 
gälla tillåten import av animaliska 
biprodukter till gemenskapen, även om de 
inte uppfyller gemenskapslagstiftningen 
vid inspektion på gemenskapens 
gränskontrollstation eller produkter som 
inte uppfyller tillämpliga krav vid 
kontroller som görs inom gemenskapen.

som avlivats för att utrota någon annan 
sjukdom bör inte användas i foderkedjan. 
Denna restriktion bör även gälla tillåten 
import av animaliska biprodukter till 
gemenskapen, även om de inte uppfyller 
gemenskapslagstiftningen vid inspektion 
på gemenskapens gränskontrollstation eller 
produkter som inte uppfyller tillämpliga 
krav vid kontroller som görs inom 
gemenskapen.

Or. de

Motivering

Det är missvisande att ta upp TSE här. Biprodukter från djur som smittats av TSE omfattas av 
förordning (EG) nr 999/2001.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Det är lämpligt att klargöra vilka krav 
som gäller för utsläppande på marknaden 
av animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter avsedda för foder 
och för organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel, för att säkerställa 
skyddet av livsmedels- och foderkedjan.
Endast kategori 3-material bör få användas 
för foder. Gödningsmedel som framställts 
av animaliska biprodukter kan påverka 
säkerheten i livsmedels- och foderkedjan.
Om de är framställda av proteinhaltigt 
material bör en komponent, till exempel 
ett oorganiskt eller ett osmältbart ämne 
tillsättas för att hindra att de används 
direkt som foder.

(41) Det är lämpligt att klargöra vilka krav 
som gäller för utsläppande på marknaden 
av animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter avsedda för foder 
och för organiska gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel, för att säkerställa 
skyddet av livsmedels- och foderkedjan. 
Endast kategori 3-material bör få användas 
för foder. Gödningsmedel som framställts 
av animaliska biprodukter kan påverka 
säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. 
Om de är framställda av proteinhaltigt 
material måste det genom 
dokumentationen uteslutas att de används 
direkt som foder.

Or. de
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Motivering

Denaturering av gödningsmedel med proteinhaltigt material bör inte vara ett krav. 
Erfarenheten har visat att ett sådant krav, där inget godkänt material definieras, kan 
missförstås av allmänheten. I stället för denaturering bör spårbarhet garanteras med hjälp av 
dokumentation.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 
har undantag beviljats för kraven i den 
förordningen för vissa produkter, bland 
annat guano, vissa hudar som beretts på 
särskilda sätt, t.ex. genom garvning, och 
vissa jakttroféer. Liknande undantag bör 
föreskrivas genom tillämpningsåtgärder till 
exempel när det gäller oleokemiska 
produkter. För att upprätthålla en 
tillräcklig skyddsnivå i foderkedjan bör 
man fortsätta kräva att företagare som 
hanterar kategori 1-material och kategori 
2-material för tillverkning av 
sällskapsdjursfoder ska ha godkännande.

(63) Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 
har undantag beviljats för kraven i den 
förordningen för vissa produkter, bland 
annat guano, vissa hudar som beretts på 
särskilda sätt, t.ex. genom garvning, och 
vissa jakttroféer. Liknande undantag bör 
föreskrivas genom tillämpningsåtgärder till 
exempel när det gäller oleokemiska 
produkter.

Or. de

Motivering

Det får inte finnas någon risk att kategori 1-material och kategori 2-material används vid 
framställning av sällskapsdjursfoder. En motsvarande ändring har också gjorts av artikel 22 
e ii och i artikel 45 tredje stycket.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om animaliska biprodukter 

1. I denna förordning fastställs 
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och därav framställda produkter bestämmelser om:
a) som inte får användas som livsmedel 
enligt gemenskapslagstiftningen, eller

a) animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter som inte får 
användas som livsmedel enligt 
gemenskapslagstiftningen, eller

b) som får användas som livsmedel enligt 
gemenskapslagstiftningen, men som enligt 
ett beslut av en driftansvarig är avsedda för 
andra ändamål än som livsmedel.

b) produkter av animaliskt ursprung som 
får användas som livsmedel enligt 
gemenskapslagstiftningen, men som enligt 
ett beslut av en driftansvarig är avsedda för 
andra ändamål än som livsmedel. Detta 
beslut får inte ändras.

Or. de

Motivering

Definitionerna har blandats ihop. Redan i artikel 3 fastställs det att animaliska biprodukter 
inte får användas som livsmedel och att endast produkter av animaliskt ursprung får 
användas som livsmedel (artikel 3.17). Företag ska inte få möjlighet att åter släppa ut på 
marknaden produkter som inte får användas som livsmedel i handelssystemet. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) I fråga om vilda landlevande djur: djur 
som efter att ha nedlagts inte har samlats in 
enligt god jaktsed.

ii) I fråga om vilda landlevande djur: djur 
som efter att ha nedlagts inte har samlats in 
i enlighet med jaktlagstiftningens 
bestämmelser.

Or. de

Motivering

Uttrycket ”god jaktsed” är ett rättsligt oklart begrepp som inte förekommer inom 
jaktlagstiftningen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Flytande mjölk, råmjölk och därav 
framställda produkter som erhållits, 
hållits, bortskaffats eller använts på det 
ursprungliga jordbruksföretaget.

d) Mjölk, mjölkbaserade produkter, och 
råmjölk som erhållits, hållits, bortskaffats 
eller använts på det ursprungliga 
jordbruksföretaget.

Or. de

Motivering

För att förordningen ska bli mer tydlig. Den valda formuleringen motsvarar den i artikel 20 f. 
Det är dessutom oklart vad som avses med begreppet ”flytande mjölk”.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kemiska produkter som framställts av 
animaliskt fett, förutsatt att 
framställningen uppfyller de 
bestämmelser som fastställts i 
tillämpningsbestämmelserna. 

Or. de

Motivering

Ett undantag för kemiska produkter från animaliska fetter kan göras eftersom oförädlade 
kemiska produkter, på de villkor som anges i fotnoten, utgör en obetydlig risk för människors 
och djurs hälsa.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) animaliska biprodukter: hela kroppar 
eller delar av kroppar från döda djur eller 

1) animaliska biprodukter: hela kroppar 
eller delar av kroppar från döda djur eller 
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animaliska produkter som avses i artiklarna 
11, 12 och 13, inbegripet oocyter, embryon 
och sperma.

animaliska produkter som avses i artiklarna 
11, 12 och 13 som inte är avsedda som 
livsmedel inbegripet oocyter, embryon och 
sperma.

Or. de

Motivering

Definitionen av ”animaliska biprodukter” bör innehålla hänvisningen ”som inte är avsedda 
som livsmedel” för att klargöra att förordningen endast avser animaliska biprodukter i 
enlighet med artikel 2.1. På så sätt får man samma definition som i den tidigare förordningen 
och undviker missförstånd. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) sällskapsdjur: djur av sådana arter som i 
normala fall hålls och föds upp av 
människor i annat syfte än användning som 
produktionsdjur och som förtecknas i 
bilaga I till förordning (EG) nr 998/2003.

5) sällskapsdjur: djur av sådana arter som, 
utan att användas som livsmedel, i 
normala fall hålls och föds upp av 
människor i annat syfte än användning som 
produktionsdjur.

Or. de

Motivering

Av omsorgen om en enhetlig gemenskapslagstiftning bör man använda redan befintliga 
definitioner. Den valda definitionen är hämtad från artikel 2.1 i den tidigare förordningen 
(EG) nr 1774/2002. Kommissionen föreslår en hänvisning till förordning (EG) nr 998/2003 
som inte innehåller någon uttömmande lista. Ständiga hänvisningar till lagstiftning befrämjar 
inte läsvänligheten och förståelsen och strider mot principen om god lagstiftning. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) vattenlevande djur: vattenlevande djur 6) vattenlevande djur: alla arter av djur, 
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enligt definitionen i artikel 3.1 e i direktiv 
2006/88/EG.

som uteslutande eller i huvudsak lever i 
vatten, i alla livsstadier och produkter av 
dessa djur.

Or. de

Motivering

Den akvatiska faunan och dess biprodukter omfattar också andra vattendjur än de som 
nämns, i synnerhet ryggradslösa djur i olika levnadsstadier, såsom insekter, larver och 
maskar som används t.ex. vid framställning av sällskapsdjursfoder. Se också 
ändringsförslaget till skäl 17.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) producent: person som producerar 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter.

utgår

Or. de

Motivering

Definitionen av ”producent” bör utgå dels eftersom begreppet inte används i denna 
förordning, dels eftersom begreppet inbegrips i definitionen av driftansvarig.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) trycksterilisering: bearbetning av 
animaliska biprodukter, efter 
sönderdelning till en partikelstorlek på 
högst 50 mm till en kärntemperatur på 
mer än 133°C i minst 20 minuter utan 
avbrott och vid ett tryck (absolut) på minst 

16) trycksterilisering: bearbetning av 
animaliska biprodukter som utsätts för 
tryck enligt de parametrar som fastställs i 
tillämpningsbestämmelserna.
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3 bar.

Or. de

Motivering

Det är osystematiskt att använda tekniska detaljer här eftersom de övriga definitionerna inte 
innehåller några tekniska detaljer. Tekniska detaljer hör hemma i tillämpningsförordningen 
och bör begränsas så att det vid behov kan ske en ändring inom ramen för 
kommittéförfarandet. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) produkter av animaliskt ursprung:
produkter som kommer från djur och 
produkter från sådana produkter, däribland 
levande djur om de är framställda för sådan 
användning.

17) Produkter av animaliskt ursprung:

livsmedel av animaliskt ursprung, 
inklusive honung och blod,
levande musslor, levande tagghudingar, 
levande manteldjur och levande marina 
snäckor avsedda att användas som 
livsmedel,
produkter som kommer från djur och 
produkter från sådana produkter, däribland 
levande djur om de är framställda för sådan 
användning.

Or. de

Motivering

Av omsorgen om en enhetlig och god lagstiftning bör definitionen från bilaga 1 nr 8.1 i 
förordning (EG) nr 853/2004 användas. Detta är också viktigt eftersom anläggningar som 
godkänts enligt förordning (EG) nr 853/2004 inte måste godkännas på nytt efter den nya 
förordningen. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23) avlägset område: område där 
djurbeståndet är så litet och där 
anläggningar för bortskaffande befinner sig 
så långt bort att de arrangemang som krävs 
för uppsamling och transport av animaliska 
biprodukter skulle bli oacceptabelt 
betungande jämfört med lokalt 
bortskaffande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) slaktkropp: kroppen av ett djur efter 
avlivning och uppslaktning.

Or. de

Motivering

Ordet ”slaktkropp” används ett flertal gånger utan att ordet definieras. Denna definition är 
hämtad från förordning (EG) nr 853/2004.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se till att det finns ett system för 
insamling och bortskaffande av 
animaliska biprodukter som fungerar 
effektivt och övervakas kontinuerligt av 
den behöriga myndigheten,

a) se till att genomförandet av åtgärderna 
i punkt 1 övervakas kontinuerligt av den 
behöriga myndigheten,

Or. de

Motivering

Den borttagna textdelen upprepar endast innehållet i punkt 1 och bör därför, av omsorg om 
en god lagstiftning, strykas. Hur systemet ska fungera fastställs genom punkt 1 i artikeln.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) avsätta tillräckliga resurser för ett 
sådant system.

b) garantera att det i fråga om animaliska 
biprodukter i enlighet med artikel 11 och 
artikel 12 b-h avsätts tillräckliga resurser
för driften av den infrastruktur som 
nämns i punkt 1.

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas grundläggande finansieringsplikt för samtliga animaliska biprodukter 
betraktas som oproportionerlig. Finansieringsplikten bör endast gälla material som är farligt 
i veterinärmedicinskt avseende.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 5 utgår
Allmänna djurhälsorestriktioner

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2.4 får animaliska biprodukter och 
därav framställda produkter inte avsändas 
från jordbruksföretag, anläggningar eller 
områden som omfattas av restriktioner
a) enligt gemenskapens 
veterinärlagstiftning, eller
b) på grund av förekomst av en allvarlig 
överförbar sjukdom som
i) förtecknas i bilaga I till 
direktiv 92/119/EEG, eller
ii) anges i en förteckning som fastställs av 
kommissionen.
Åtgärderna i punkt b ii, som är avsedda 
att ändra icke väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 48.4.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas om 
animaliska biprodukter och därav 
framställda produkter avsänds enligt 
villkor som antagits av kommissionen för 
att förhindra att sjukdomar sprids till 
människors eller djur.
De åtgärder som är avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar i den här 
förordningen genom att komplettera den, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 48.5.

Or. de

Motivering

Denna artikel kan utelämnas eftersom de väsentliga bestämmelserna om 
djursjukdomsbekämpning, som huvudsakligen bygger på EG-lagstiftning, utförligt reglerar 
vilka produkter som får föras ut ur avspärrade områden. Artikel 2.4 är tillräcklig i detta 
avseende. 
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Utsläppande på marknaden av andra 

framställda produkter utanför 
livsmedelskedjan

1. Driftansvariga får släppa ut andra 
framställda produkter på marknaden än 
de som anges i artikel 2.3 under 
förutsättning att
a) produkterna
i) inte är avsedda att användas som 
fodermaterial för utfodring av 
produktionsdjur eller för utspridning på 
mark där det växer foderväxter avsedda 
för sådana djur,
ii) är avsedda för utfodring av pälsdjur 
och,
b) de driftansvariga säkerställer 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa genom
i) användning av säkra källor i enlighet 
med artikel 42
ii) säker behandling i enlighet med 
artikel 43, om användning av säkra källor 
inte säkerställer effektiv kontroll, eller
iii) bekräftelse av att produkterna endast 
används för säkra slutanvändningar i 
enlighet med artikel 44, om säker 
behandling inte säkerställer tillräcklig 
kontroll.
2. Driftansvariga får även släppa ut 
framställda produkter enligt punkt 1 på 
marknaden utan begränsningar, under 
förutsättning att kommissionen har 
fastställt en slutpunkt i 
tillverkningskedjan i enlighet med 
punkt 3, efter att dessa produkter inte 
längre medför en betydande risk för 
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människors eller djurs hälsa.
3. Kommissionen får besluta om åtgärder 
i fråga om villkoren för fastställande av 
den slutpunkt i tillverkningskedjan efter 
vilken inga krav avseende människors och 
djurs hälsa gäller för utsläppande på 
marknaden.

Or. de

Se artikel 41 i förslaget:

Motivering
Animaliska biprodukter kan bearbetas i en sådan utsträckning att de inte längre utgör någon 
risk för människors och djurs hälsa. 
Denna slutpunkt är ett centralt begrepp i den nya, omarbetade förordningen som begränsar 
dess tillämpningsområde som definieras i kapitel 1, avsnitt 1 i förordningen. Av denna 
anledning bör slutpunkten beskrivas redan i detta avsnitt och inte först i artikel 41. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Hantering eller tillverkning av foder till 
sällskapsdjur som avses i artikel 45 
tredje stycket.

f) Hantering eller tillverkning av foder till 
sällskapsdjur. 

Or. de

Motivering
Det är oklart om husdjursfoderfabriker måste registreras eller godkännas.
Jämför artikel 6.1 f, 7.1 f och 45 överensstämmelse med lagstiftningen om foderhygien. Ett 
allmänt godkännande för alla anläggningar för sällskapsdjursfoder behövs för att skapa 
enhetlighet inom branschen. För att undvika handelsproblem inom EU behövs det också ett 
hälsointyg för anläggningar som godkänts lokalt så att import till gemenskapen kan 
godkännas. Dessutom bör framställning av sällskapsdjursfoder av kategori 1-material och 
kategori 2-material inte tillåtas. Se artikel 22 e. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamhet som omfattas av 
godkännande eller registrering av 
anläggningar som godkänts eller 
registrerats i enlighet med

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Biogasanläggningar eller 
komposteringsanläggningar i vilka
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter omvandlas i enlighet 
med de standardparametrar som fastställs 
enligt artikel 9 c.

c) Biogasanläggningar eller 
komposteringsanläggningar som 
omvandlar animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter efter 
standardparametrar som fastställs i 
artikel 9 c i tillämpningsåtgärderna.

Or. de

Motivering

För att språkligt förtydliga att man här hänvisar till tillämpningsåtgärder som anges i artikel 
9 och för att undvika ett cirkelresonemang. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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f) Anläggningar som omfattas av 
kapitel VI avsnitt 2, utom de anläggningar
som avses i artikel 6.1 f.

f) Anläggningar, utom anläggningar för 
tillverkning av sällskapsdjurfoder, som 
omfattas av kapitel VI avsnitt 2.

Or. de

Motivering

I likhet med artikel 6.1 f: Det är oklart om husdjursfoderfabriker måste registreras eller 
godkännas. Jämför artikel 6.1 f, 7.1 f och 45 överensstämmelse med lagstiftningen om 
foderhygien. Ett allmänt godkännande för alla anläggningar för sällskapsdjursfoder behövs 
för att skapa enhetlighet inom branschen. För att undvika handelsproblem inom EU behövs 
det också ett hälsointyg för anläggningar som godkänts lokalt så att import till gemenskapen 
kan godkännas. Dessutom bör framställning av sällskapsdjursfoder av kategori 1-material 
och kategori 2-material inte tillåtas. Se artikel 22 e.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) transport av animaliska biprodukter 
och därav framställda produkter. 

Or. de

Motivering

I fråga om registreringsplikten för driftansvariga som transporterar animaliska biprodukter 
måste myndigheten få kännedom om transportföretaget så att det kan övervakas och så att 
man bättre kan förhindra att animaliska biprodukter anges vara livsmedel under transportens 
gång. Jfr artikel 7.2.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anläggningar som undantas från 
godkännande i enlighet med punkt 1 a–c 
ska registreras av den behöriga 

2. Anläggningar som undantas från 
godkännande i enlighet med punkt 1 a–c 
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myndigheten efter ansökan av den 
driftansvarige.

och g ska registreras.

I ansökan ska följande uppgifter anges: En ansökan om registrering ska innehålla 
följande:

a) Vilken kategori de använda animaliska 
biprodukterna tillhör.

a) Vilken kategori de använda animaliska 
biprodukterna tillhör.

b) Vilken typ av behandling med 
användning av animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter som 
utgångsmaterial som ansökan avser.

b) Vilken typ av behandling med 
användning av animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter som 
utgångsmaterial som ansökan avser.

Or. de

Motivering

Förtydligande. Hänvisning till artikel 7.1 g för att förtydliga att anläggningar som 
transporterar animaliska biprodukter måste registreras. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) anläggningen hanterar animaliska 
biprodukter, och, om så krävs i denna 
förordning eller genom bestämmelser som 
antagits i enlighet med denna förordning, 
därav framställda produkter, i enlighet med 
de hygienkrav som fastställs i artikel 9,

b) anläggningen hanterar animaliska 
biprodukter, och, om så krävs i denna 
förordning eller genom bestämmelser som 
antagits i enlighet med denna förordning, 
därav framställda produkter, i enlighet med 
de hygienkrav som fastställs i bilaga 1 till 
denna förordning och vidare i artikel 9,

Or. de

Motivering

De allmänna hygienkraven bör inte ingå i tillämpningsbestämmelserna i kommittéförfarandet. 
De är så pass viktiga att de måste tas upp i grundtexten. Se artikel 9 d i. 

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
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Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Anläggningar som redan godkänts 
eller registrerats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 måste inte 
godkännas eller registreras på nytt.

Or. de

Se artikel 51 i förslaget:

Motivering

Denna bestämmelse syftar till att minska byråkratiseringen och man riskerar inget genom att 
lägga till den. Reglerna för godkännande och registrering tas också upp i artikel 51 
(övergångsåtgärder), men blir tydligare om de också tas upp här. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 9 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) allmänna hygienkrav som gäller i 
godkända anläggningar,

utgår

Or. de

Motivering

De allmänna hygienkraven bör inte ingå i tillämpningsbestämmelserna i kommittéförfarandet. 
De är så pass viktiga att de måste tas upp i grundtexten. De anpassningar som krävs fastställs 
i artikel 8.1 b. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 11 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter av animaliskt ursprung som c) Produkter av animaliskt ursprung som 
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framställts av djur som varit föremål för 
illegal behandling enligt definitionen i 
artikel 1.2 d i direktiv 96/22/EG och 
artikel 2 b i direktiv 96/23/EG.

framställts av djur som varit föremål för 
behandling som bryter mot 
bestämmelserna enligt definitionen i 
artikel 1.2 d i direktiv 96/22/EG eller 
artikel 2 b i direktiv 96/23/EG.

Or. de

Motivering

 Ordet ”illegal” ter sig obefogat i detta sammanhang. Mellan de två direktiv som tas upp 
krävs av logiska skäl ett ”eller”, annars måste en behandling ske enligt båda riktlinjer. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 11 – led e

Kommissionens förslag

e) Matavfall som härrör från 
transportmedel i internationell trafik.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 12 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Otjänligt kategori 3-material, som 
utgör en risk för människors och djurs 
hälsa.

Or. de
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Motivering

Otjänligt material, vilket först betecknats som kategori 3-material, bör, om hälsorisk 
föreligger, omfattas av kategori 2 och behandlas därefter. Jfr artiklarna 21 c och 23.1 g. 

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande delar från djur som har slaktats 
i ett slakteri och som har genomgått en 
besiktning före slakt där de befunnits vara 
lämpade för slakt för att användas som 
livsmedel, eller från vilt som nedlagts för 
att användas som livsmedel i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen:

b) Slaktkroppar eller följande delar från 
djur som har slaktats i ett slakteri och som 
har genomgått en besiktning före slakt där 
de befunnits vara lämpade för slakt för att 
användas som livsmedel, eller från vilt som 
nedlagts för att användas som livsmedel i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen:

Or. de

Motivering

För att skapa överensstämmelse med led b i bör ordet ”slaktkroppar” läggas till. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Huvuden av fjäderfä. ii) Huvuden av fjäderfä, som inte är 
avsedda att användas som livsmedel.

Or. de

Motivering

Genom tillägget klargör man att det bara är vissa huvuden av fjäderfä som avses. Man bör 
komma ihåg att också hönor inom EU ibland säljs med huvud. 

Ändringsförslag 37
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Hudar och skinn, inklusive material 
från putsning och spaltning,

iii) Hudar och skinn, inklusive material 
från putsning och spaltning, som inte är 
avsett för framställning av gelatin avsett 
för användning i livsmedel eller till andra 
livsmedel,

Or. de

Motivering

Regler för livsmedelshygien fastställs i förordning (EG) nr 853/2004. Det bör tydliggöras att 
gelatin (som används som livsmedel) inte får framställas av kategori 3-material. Denna 
felaktighet har tidigare lett till stora problem. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Blod från djur som inte har visat några 
tecken på sjukdomar som kan överföras till 
människor eller djur via deras blod, från

c) Blod från djur som inte har visat några 
tecken på sjukdomar som kan överföras till 
människor eller djur via blod, från

Or. de

Motivering

Formuleringen ”via deras blod” enligt vilken det inte får finnas något tecken på sjukdomar 
som kan överföras till människor eller djur antyder att det utförs ett blodprov. Vad som avses 
här är väl snarast besiktningen före slakt.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) Animaliska biprodukter som erhållits 
vid framställning av produkter som är 
avsedda att användas som livsmedel, till 
exempel avfettade ben och fettgrevar.

d) Animaliska biprodukter som erhållits 
vid framställning av produkter som är 
avsedda att användas som livsmedel, till 
exempel, spillmjölk och avfettade ben och 
fettgrevar som inte är avsedda att 
användas vid framställning av livsmedel. 

Or. de

Motivering

(1) För att förtydliga att också spillmjölk ingår i kategori 3. Gränsdragningen har tidigare 
inneburit ett problem. 

(2) Regler för livsmedelshygien fastställs i förordning (EG) nr 853/2004. Det bör tydliggöras 
att gelatin (som används som livsmedel) inte får framställas av kategori 3-material. Denna 
felaktighet har tidigare lett till stora problem. 

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 13 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall, som efter att ha 
släppts ut på marknaden för att användas 
som livsmedel eller foder inte längre är 
avsedda för sådan användning, antingen av 
kommersiella skäl eller på grund av 
tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter 
som inte innebär någon risk för 
människors eller djurs hälsa.

e) Produkter av animaliskt ursprung med 
undantag av matavfall som inte utgör 
någon risk för människors eller djurs 
hälsa och som efter att ha släppts ut på 
marknaden för att användas som livsmedel 
eller foder inte längre är avsedda för sådan 
användning, antingen av kommersiella skäl 
eller på grund av tillverkningsproblem eller 
förpackningsdefekter eller andra defekter.

Or. de

Motivering

Satsen ”som inte utgör någon risk för människors eller djurs hälsa” bör flyttas för att 
förtydliga att den hänför sig till matavfall. 

Ändringsförslag 41
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Förslag till förordning
Artikel 13 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Färska biprodukter från vattenlevande 
djur från anläggningar som tillverkar 
produkter som är avsedda att användas som 
livsmedel.

h) Biprodukter från vattenlevande djur från 
anläggningar som tillverkar produkter som 
är avsedda att användas som livsmedel.

Or. de

Motivering

Ordet ”färska” måste strykas. Det är obegripligt varför just färska biprodukter från 
vattendjur ska inbegripas. Dessutom är begreppet ”färska” i hög grad beroende av en 
situationsbunden tolkning och de objektiva kriterierna saknas.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 13 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Döda djur eller delar av sådana, som 
tillhör någon av de zoologiska 
ordningarna Rodentia och Lagomorpha, 
med undantag av kategori 1-material och 
kategori 2-material enligt artikel 12 a–g.

utgår

Or. de

Motivering

Rester från djur – med undantag för dygnsgamla kycklingar som avlivas av kommersiella skäl 
– är alltid kategori 3- material. 

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 13 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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l) Hudar och skinn, hovar, fjädrar, ull, 
horn, hår och päls från döda djur utom de 
djur som anges i led c, som inte visat några 
tecken på sådana sjukdomar som kan 
överföras till människor eller djur via 
produkten i fråga.

l) Hudar och skinn, hovar, fjädrar, ull, 
horn, hår och päls från döda djur utom de 
djur som anges i led b, som inte visat några 
tecken på sådana sjukdomar som kan 
överföras till människor eller djur via 
produkten i fråga.

Or. de

Motivering

Här avses uppenbarligen led b, inte led c. 

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 13 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ma) Avfall från handeln.

Or. de

Motivering

Avfall från handeln medför liknande risker som matavfall, det bör därför tydligt definieras 
som ett material i denna kategori. Om det skulle vara otjänligt så garanterar man, genom 
ändringsförslaget till artikel 12 i (ny) att materialet i så fall omfattas av kategori 2. 

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje person som sänder, transporterar 
eller tar emot animaliska biprodukter eller 
därav framställda produkter ska föra 
register över sändningarna och de 
åtföljande handelsdokumenten eller 
hälsointygen.

1. Varje driftansvarig som sänder, 
transporterar eller tar emot animaliska 
biprodukter eller därav framställda 
produkter ska föra register över 
sändningarna och de åtföljande 
handelsdokumenten eller hälsointygen.
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Or. de

Motivering

Här måste det stå: ”varje driftansvarig” eftersom begreppet ”person” inte definieras i artikel 
2. Däremot definieras begreppet ”driftansvarig” i artikel 2.12. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anläggningar där animaliska 
biprodukter bearbetas, anläggningar där 
animaliska biprodukter omvandlas till 
biogas och kompost, och anläggningar där 
mer än en kategori av animaliska 
biprodukter hanteras, ska utarbeta det 
förfarande som avses i punkt 1 i enlighet 
med principerna för systemet för 
riskbedömning och kritiska kontrollpunkter 
(HACCP).

3. Anläggningar där animaliska 
biprodukter bearbetas, anläggningar där 
animaliska biprodukter omvandlas till 
biogas och kompost, och anläggningar där 
mer än en kategori av animaliska 
biprodukter hanteras, ska utarbeta ett eller 
flera förfaranden som ska bygga på 
principerna för systemet för riskbedömning 
och kritiska kontrollpunkter (HACCP) i 
enlighet med punkt 1.

De driftansvariga för sådana anläggningar 
ska särskilt

De driftansvariga för sådana anläggningar 
ska särskilt

a) identifiera och kontrollera de kritiska 
kontrollpunkterna i anläggningarna,

a) identifiera de faror som måste 
förebyggas, elimineras eller reduceras till 
en acceptabel nivå.

b) införa och genomföra rutiner för 
övervakning och kontroll av de kritiska 
kontrollpunkterna,

b) identifiera kritiska kontrollpunkter i det 
steg eller de steg där kontroll är 
nödvändig för att förebygga eller 
eliminera en fara eller för att reducera 
den till en acceptabel nivå.

c) om den produkt som erhålls vid 
bearbetningen inte genast bortskaffas på 
samma plats genom förbränning eller 
samförbränning med eller utan 
energiåtervinning eller en alternativ metod 
för bortskaffande i enlighet med 
artikel 22a, ta representativa prover för att 
kontrollera att kraven uppfylls,

c) fastställa kritiska gränser vilka skiljer 
acceptabelt från icke acceptabelt i de 
kritiska kontrollpunkterna i syfte att 
förebygga, eliminera eller reducera 
identifierade faror.

i) för varje bearbetad sats, särskilt med 
avseende på bearbetningsmetoder och 
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mikrobiologisk säkerhet hos slutprodukten, 
enligt åtgärder som har antagits i enlighet 
med punkt 6,
ii) och med iakttagande av de gränsvärden 
för restsubstanser med avseende på 
fysikaliska och kemiska föroreningar 
(restsubstanser) som anges i 
gemenskapslagstiftningen,

d) föra register över resultaten av de 
kontroller och tester som avses i leden b 
och c, och bevara dessa i minst två år, så 
att de behöriga myndigheterna kan ta del 
av dem,

d) upprätta och genomföra effektiva 
förfaranden för att övervaka de kritiska 
kontrollpunkterna.

da) fastställa vilka korrigerande åtgärder 
som ska vidtas när övervakningen visar 
att en kritisk kontrollpunkt inte är under 
kontroll.
db) upprätta förfaranden, vilka ska 
genomföras regelbundet, för att verifiera 
att de åtgärder som avses i a–e fungerar 
effektivt.
dc) upprätta dokumentation och journaler 
avpassade för anläggningens storlek och 
art för att visa att de åtgärder som avses i 
a–f tillämpas effektivt. När en förändring 
sker i produkten, processen eller i något 
hanteringssteg ska driftansvariga 
ompröva förfarandet och göra 
nödvändiga ändringar.

e) införa ett system som säkerställer att 
varje avsänt parti kan spåras.

e) införa ett system som säkerställer att 
varje avsänt parti kan spåras.

Or. de

Motivering

För att förbättra förståelsen och användbarheten används här formuleringar från förordning 
(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utfodring av djur av en landlevande 
djurart med bearbetat animaliskt protein 
från djurkroppar eller delar av djurkroppar 
från samma djurart.

a) Utfodring av djur av en landlevande 
djurart, utom pälsdjur, med bearbetat 
animaliskt protein från djurkroppar eller 
delar av djurkroppar från samma djurart.

Or. de

Motivering
Bestämmelserna om utfodring av pälsdjur med bearbetat animaliskt protein i enlighet med 
artikel 18.1 a och bete från mark som behandlats med organiskt gödningsmedel liksom 
utfodring med slagna vallväxter från sådan mark hör till de grundläggande bestämmelserna i 
denna förordning. De bör inte regleras enligt tillämpningsföreskrifter i enlighet med artikel 
18.2. Artikel 18.2 bör därför utgå och artikel 1 bör anpassas på lämpligt vis. 

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utfodring av produktionsdjur med 
vallväxter, som djuren antingen betar eller 
utfodras med efter slåtter, från mark där det 
spritts andra organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel än naturgödsel.

c) Utfodring av produktionsdjur med 
vallväxter, som djuren antingen betar eller 
utfodras med efter slåtter, från mark där det 
spritts andra organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel än naturgödsel, utom 
då bete eller slåtter infaller efter en 
väntetid på minst 21 dagar som är 
tillräcklig för att vederbörlig kontroll av 
riskerna för människors och djurs hälsa 
ska hinna utföras.

Or. de

Motivering

Högkvalitativ kompost och organiskt gödningsmedel på mark bör tillåtas eftersom det bidrar 
till ett hållbart resursutnyttjande. I det nuvarande direktivet är tidsperioden 21 dagar. 
Eftersom väntetidens effekt kan påverkas av vädret bör det fastställas en väntetid på minst 21 
dagar som tar hänsyn till detta. Jfr motiveringen till artikel 18.2. 

Ändringsförslag 49
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får fastställa dels 
tillämpningsföreskrifter för att säkerställa 
enhetlig tillämpning av förbuden i 
punkt 1, dels bestämmelser om tillstånd 
att

utgår

a) utfodra pälsdjur med bearbetat 
animaliskt protein från djurkroppar eller 
delar av djurkroppar av samma djurart av 
pälsdjur, genom undantag från punkt 1 a,
b) utfodra produktionsdjur med vallväxter 
från mark där det spritts andra organiska 
gödningar eller jordförbättringsmedel än 
naturgödsel, förutsatt att tidpunkten för 
bete eller slåtter infaller efter en väntetid 
som är tillräcklig för att vederbörlig 
kontroll av riskerna för människors och 
djurs hälsa ska hinna utföras, genom 
undantag från punkt 1 c.
Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 48.4.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om utfodring av pälsdjur med bearbetat animaliskt protein i enlighet med 
artikel 18 punkt 2, led a och bete från mark som behandlats med organiskt gödningsmedel 
liksom utfodring med slagna vallväxter från sådan mark hör till de grundläggande 
bestämmelserna i denna förordning. De bör inte regleras enligt tillämpningsföreskrifter i 
enlighet med artikel 18.2. Artikel 18.2 bör därför utgå och artikel 1 bör anpassas på lämpligt 
vis. 

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 19 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller kategori 1-material som 
avses i artikel 11 c, genomgå en 
avgiftningsprocess som definierats i 
enlighet med i artikel 8.2 i 
direktiv 2002/32/EG, och användas i 
enlighet med artikel 21 c, d och e,

utgår

Or. de

Motivering

Denna artikel kan få till följd att kategori 1-material används som utgångsmaterial för 
djurfoder. Enligt denna förordning får bara vissa kategori 3-material användas vid 
framställningen av djurfoder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bearbetas i en godkänd anläggning, 
utom när det gäller material som har 
förändrats genom nedbrytning, 
kontaminering eller förstöring så att det 
utgör en oacceptabel risk för människors 
eller djurs hälsa, och användas

c) bearbetas och användas i en godkänd 
anläggning

Or. de

Motivering

Kategori 3-material kan per definition inte inbegripa ”en oacceptabel risk för människors 
eller djurs hälsa”. För att klargöra detta fastställdes det, i artikel 12 i (ny), att material som 
definierats som otjänligt ska omfattas av kategori 2 och inte som tidigare, kategori 3.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) som fodermaterial för produktionsdjur 
eller för utfodring av andra 
produktionsdjur än pälsdjur, och släppas 
ut på marknaden i enlighet med artikel 24, 
utom när det gäller material som anges i 
artikel 13 l och m,

i) som fodermaterial för produktionsdjur 
och släppas ut på marknaden i enlighet 
med artikel 24, utom när det gäller material 
som anges i artikel 13 l och m,

Or. de

Motivering

Det är oklart vilka djur som avses med formuleringen ”eller för utfodring av andra 
produktionsdjur än pälsdjur”. Det här är uppenbarligen en upprepning. Om den stryks blir 
det tydligt att kategori 3-material både får användas som fodermaterial och direkt för 
utfodring av pälsdjur. Jfr artikel 23.1 f, artikel 24.1 och artikel 41.1 a.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) för utfodring av pälsdjur, eller ii) för utfodring av pälsdjur

Or. de

Motivering

För att anpassa till ändringsförslaget till artikel 21 v iiia.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) utfodring av sällskapsdjur.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 22 e.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 21 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) spridas på mark i obearbetat tillstånd 
när det gäller mjölk, mjölkbaserade 
produkter och råmjölk

Or. de

Motivering

För att klargöra att spridning av dessa material på mark är tillåten, också i fråga om 
kategori 3-material. Artikel 20 f tillåter redan spridning av kategori 2-material. 

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 21 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) omvandlas till matavfall enligt artikel 
13 m i en biogas- eller 
komposteringsanläggning i enlighet med
det i artikel 48.3 föreskrivna förfarandet 
eller, tills sådana bestämmelser fastställts, 
nationell lagstiftning.

Or. de

Motivering

Enligt det nuvarande direktivet får matavfall omvandlas i biogas- eller 
komposteringsanläggningar i enlighet med nationella bestämmelser. Den gällande 
lagstiftningen bör behållas av omsorg om en effektiv gemenskapslagstiftning.
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 22 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) användas för utfodring av 
sällskapsdjur,

utgår

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas rätt att tillåta utfodring av sällskapsdjur med obearbetade kategori 2- och 
3-material strider mot principen om harmonisering av bestämmelserna om animaliska 
biprodukter och skulle kunna leda till att utfodringen av sällskapsdjur inte kontrolleras i 
tillräcklig utsträckning. Obearbetade kategori 2-material får inte ges som foder till 
sällskapsdjur. Av detta skäl gjordes led c ii om till artikel 21 c iv (ny). 

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 22 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) när det gäller det kategori 3-material som 
anges i artikel 13 f och andra animaliska 
biprodukter som avlägsnas vid kirurgiska 
ingrepp på levande djur, bortskaffas på 
jordbruksföretaget, dock endast med 
tillstånd av den behöriga myndigheten.

f) när det gäller det kategori 3-material som 
anges i artikel 13 f och andra animaliska 
biprodukter som avlägsnas vid kirurgiska 
ingrepp på levande djur, bortskaffas på 
jordbruksföretaget.

Or. de

Motivering

Det kan inte vara rimligt att en veterinär efter varje enskilt kirurgiskt ingrepp ska behöva 
fråga den behöriga myndigheten vad som ska ske med det uppkomna materialet. 

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Spridning på mark av vissa animaliska 
biprodukter, organiska gödningsmedel 
och jordförbättringsmedel.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 18.1 c och artikel 18.2. 

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den grad av risk för människors eller 
djurs hälsa i anslutning till vissa material 
som ska anses oacceptabel enligt 
artikel 21 c.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom materialen omfattas av kategori 2 behöver inte tillämpningsbestämmelserna 
omarbetas. 

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Lagring, hämtning, insamling och 
transport av matavfall. 

Or. de
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Motivering

Det måste även finnas enhetliga bestämmelser för lagring, hämtning, insamling och transport 
av matavfall så att enhetliga ekonomiska förhållanden råder inom EU.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Villkor som för att säkerställa spårbarhet 
och förhindra korskontaminering ska 
tillämpas på användning av material som är 
tjänligt som livsmedel för 
utfodringsändamål eller som fodermaterial.

b) Villkor som för att säkerställa spårbarhet 
och förhindra korskontaminering ska 
tillämpas på användning av material som är 
tillåtet som livsmedel för 
utfodringsändamål eller som fodermaterial.

Or. de

Motivering

Begreppet ”tjänligt” är för snävt för att omfatta alla material som får bearbetas till 
fodermaterial. 

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) har framställts i enlighet med villkoren 
för trycksterilisering eller andra villkor för 
att förhindra att det uppstår en risk för 
människors och djurs hälsa i enlighet med 
kraven i avsnitt 2 och någon av de åtgärder 
som fastställts i enlighet med punkt 2,

b) har framställts i enlighet med villkoren 
(trycksterilisering eller andra villkor) för 
att förhindra att det uppstår en risk för 
människors och djurs hälsa i enlighet med 
kraven i avsnitt 2 i detta kapitel och någon 
av de åtgärder som fastställts i enlighet 
med punkt 2,

Or. de

Motivering

Förtydligande. Vid sidan av trycksterilisering kan också andra metoder användas, t.ex. 
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pastörisering som tas upp i det nuvarande direktivet. 

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i fråga om organiska gödningsmedel 
och jordförbättringsmedel framställda av 
proteinhaltigt material, har blandats med 
en beståndsdel som gör det omöjligt att 
använda blandningen för 
utfodringsändamål, och

utgår

Or. de

Motivering

Syftet med artikel 25 är att förhindra att gödningsmedel med animaliskt protein i 
utfodringssyfte missbrukas samt att underlätta genomförandet av förordning (EG) nr 
999/2001. Det är fråga om ett extra åtagande vid sidan av de i förordning (EG) 181/2006. 
Artikel 18.1 c är aktuell även här. Ett generellt märkningstvång är orealistiskt. Två exempel 
på detta är gödningsmedel av horn samt blodprodukter. Kompost och rötrester riskerar inte 
att ätas av husdjur. 

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) beståndsdelar som ska blandas med 
organiska gödningsmedel eller 
jordförbättringsmedel,

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom en tidsfrist fastställs i ändringsförslaget till artikel 18.1 c måste inte andra material 
blandas med jordförbättringsmedel av animaliskt ursprung. Se motiveringen till 
ändringsförslaget till artikel 25.1 c.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) tilläggsvillkor, t.ex. för de ämnen eller 
metoder som används för märkning eller 
de lägsta andelar som ska gälla vid 
beredning av blandningen, så att 
gödningsmedlet eller 
jordförbättringsmedlet inte kan användas 
för utfodringsändamål.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom en tidsfrist fastställs i ändringsförslaget till artikel 18.1 c måste inte andra material 
blandas med jordförbättringsmedel av animaliskt ursprung. Se motiveringen till 
ändringsförslaget till artikel 25.1 c.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 
får den behöriga myndigheten ge sitt 
tillstånd till att animaliska biprodukter och 
därav framställda produkter används för 
utställningsändamål, diagnostiska ändamål 
samt utbildnings- och forskningsändamål 
på sådana villkor att kontrollen av risker 
för människors och djurs hälsa säkerställs.

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 i 
detta kapitel får den behöriga myndigheten 
ge sitt tillstånd till att animaliska 
biprodukter och därav framställda 
produkter används för utställningsändamål, 
diagnostiska ändamål samt utbildnings-
och forskningsändamål på sådana villkor 
att kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa säkerställs.

Or. de
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Motivering

För att förtydliga, annars blir hänvisningen oklar. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 
får den behöriga myndigheten ge sitt 
tillstånd till att följande material insamlas 
och används, under sådana villkor att 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa säkerställs:

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 i 
detta kapitel får den behöriga myndigheten 
ge sitt tillstånd till att följande material 
insamlas och används, under sådana villkor 
att kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa säkerställs:

Or. de

Motivering

För att förtydliga, annars blir hänvisningen oklar. 

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten får genom 
undantag från avsnitten 1 och 2 och i 
enlighet med de villkor som fastställs 
enligt punkt 3 ge tillstånd till utfodring av 
djurparksdjur och utrotningshotade eller 
skyddade arter av asätande fåglar som 
lever i sin naturliga livsmiljö med sådant 
kategori 1-material som anges i 
artikel 11 b ii.

2. Den behöriga myndigheten får genom 
undantag från avsnitten 1 och 2 i detta 
kapitel och i enlighet med de villkor som 
fastställs enligt punkt 3 ge tillstånd till 
utfodring av djurparksdjur och 
utrotningshotade eller skyddade arter av 
asätande fåglar som lever i sin naturliga 
livsmiljö med sådant kategori 1-material 
som anges i artikel 11 b ii.

Or. de
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Motivering

För att förtydliga, annars blir hänvisningen oklar. 

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 
får den behöriga myndigheten ge tillstånd 
till bortskaffande

1. Genom undantag från avsnitten 1 och 2 i 
detta kapitel får den behöriga myndigheten 
ge tillstånd till bortskaffande

Or. de

Motivering

För att förtydliga, annars blir hänvisningen oklar. 

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda parter ska sända sina 
ansökningar till den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat där de har för avsikt att 
använda den alternativa metoden.

2. Berörda parter ska sända sina 
ansökningar till den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat där de har för avsikt att 
använda den alternativa metoden.
Ansökningarna är sekretessbelagda fram 
till dess att ett slutgiltigt beslut har fattats.

Or. de

Motivering

De berörda parterna kommer att ha ett ekonomiskt intresse av ansökningarna. De 
medsökande bör därför inte ha åtkomst till ansökningarna. 

Ändringsförslag 72
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska inom 
två månader efter mottagandet av en 
fullständig ansökan bedöma om ansökan 
överensstämmer med det standardformat 
för ansökningar som avses i punkt 10.

3. Den behöriga myndigheten ska inom 
en månad efter mottagandet av en 
fullständig ansökan bedöma om ansökan 
överensstämmer med det standardformat 
för ansökningar som avses i punkt 10.

Or. de

Motivering

Redan inom en månad måste det gå att avgöra om en ansökan uppfyller standardkraven. En 
längre tidsperiod skulle fördröja verksamheten längre än nödvändigt. 

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I vederbörligen motiverade fall, då 
myndigheten begär kompletterande 
upplysningar av den sökande, får den 
tidsfrist som anges i punkt 5 förlängas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten ska 
genomföra regelbundna offentliga 

1. Den behöriga myndigheten ska 
genomföra regelbundna offentliga 
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kontroller och utöva regelbunden tillsyn 
vid godkända eller registrerade 
anläggningar och i lokaler om vilka 
information har lämnats i enlighet med 
artikel 40.3.

kontroller och utöva regelbunden tillsyn av
godkända eller registrerade anläggningar, 
transporter till andra medlemsstater samt 
import, transitering och export och i 
lokaler om vilka information har lämnats i 
enlighet med artikel 40.3.

Or. de

Motivering

Tillägget om ”transporter till andra medlemsstater samt import, transitering och export” 
behövs eftersom en omfattande riskkontroll som omfattar både kontroller av anläggningar 
och av transporter bör genomföras (jfr artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006). 

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led b – led ii – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– av skäl som har att göra med 
anläggningens infrastruktur,

– av skäl som har att göra med 
anläggningens organisation,

Or. de

Motivering

Begreppet ”infrastruktur” är för omfattande. Den driftansvarige kan inte ansvara för 
anläggningens infrastruktur.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) ställa konkreta krav på anläggningar 
för att avhjälpa eventuella brister, 

Or. de
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Motivering

Den driftansvarige måste veta vilka konkreta krav som ska uppfyllas. Detta ger en säkrare 
grund för planeringen. 

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkterna 1–4 får 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som avses i de 
punkterna, och som blandats med eller 
kontaminerats av något av det avfall som 
betecknas som farligt i beslut 
2000/532/EG, endast sändas till en annan 
medlemsstat om kraven i förordning (EG) 
nr 1013/2006 uppfylls.

5. Genom undantag från punkterna 1–4 får 
animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som avses i de 
punkterna, och som blandats med eller 
kontaminerats av avfall endast sändas till 
en annan medlemsstat om kraven i 
förordning (EG) nr 1013/2006 uppfylls.

Or. de

Motivering

Formuleringen ”något av det...som betecknas som farligt i beslut 2000/532/EG” måste tas 
bort så att man förhindrar att animaliska biprodukter (t.ex. hushållsavfall) som omfattas av 
exportförbud i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006 blandas och 
exporteras. Se också artiklarna 35.2 b och 37.5 b.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som blandats med 
eller kontaminerats av något av det avfall 
som betecknas som farligt i 
beslut 2000/532/EG endast ske enligt 
kraven i förordning (EG) nr 1013/2006,

b) animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som blandats med 
eller kontaminerats av avfall endast ske 
enligt kraven i förordning (EG) 
nr 1013/2006,

Or. de

Adlib Express Watermark



PR\760933SV.doc 47/55 PE418.148v01-00

SV

Motivering

Formuleringen ”något av det ... som betecknas som farligt i beslut 2000/532/EG” måste tas 
bort så att man förhindrar att animaliska biprodukter (t.ex. hushållsavfall) som omfattas av 
exportförbud i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006 blandas och 
exporteras. Se också artiklarna 33.5 och 37.5 b.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som blandats med 
eller kontaminerats av något av det avfall 
som betecknas som farligt i 
beslut 2000/532/EG endast ske enligt 
kraven i förordning (EG) nr 1013/2006.

b) animaliska biprodukter eller därav 
framställda produkter som blandats med 
eller kontaminerats av avfall endast ske 
enligt kraven i förordning (EG) 
nr 1013/2006,

Or. de

Motivering

Formuleringen ”något av det...som betecknas som farligt i beslut 2000/532/EG” måste tas 
bort så att man förhindrar att animaliska biprodukter (t.ex. hushållsavfall) som omfattas av 
exportförbud i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006 blandas och 
exporteras. Se också artiklarna 33.5 och 35.2 b.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41 utgår
Utsläppande på marknaden av andra 
framställda produkter som inte ingår i 

näringskedjan
1. Driftansvariga får släppa ut andra 
framställda produkter på marknaden än 
de som anges i artikel 2.3 under 
förutsättning att
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a) produkterna
i) inte är avsedda att användas som 
fodermaterial för utfodring av 
produktionsdjur eller för utspridning på 
mark där det växer foderväxter avsedda 
för sådana djur,
ii) är avsedda för utfodring av pälsdjur, 
och
b) de driftansvariga säkerställer 
kontrollen av risker för människors och 
djurs hälsa genom
i) användning av säkra källor i enlighet 
med artikel 42
ii) säker behandling i enlighet med 
artikel 43, om användning av säkra källor 
inte säkerställer effektiv kontroll, eller
iii) bekräftelse av att produkterna endast 
används för säkra slutanvändningar i 
enlighet med artikel 44, om säker 
behandling inte säkerställer tillräcklig 
kontroll.
2. Driftansvariga får även släppa ut 
framställda produkter enligt punkt 1 på 
marknaden utan begränsningar, under 
förutsättning att kommissionen har 
fastställt en slutpunkt i 
tillverkningskedjan i enlighet med 
artikel 46.2 a, om dessa produkter inte 
längre medför en betydande risk för 
människors eller djurs hälsa.

Or. de

Motivering
Animaliska biprodukter kan bearbetas i en sådan utsträckning att de inte längre utgör någon 
risk för människors och djurs hälsa. Denna slutpunkt är ett centralt begrepp i den nya, 
omarbetade förordningen som begränsar det tillämpningsområde som definieras i kapitel 1, 
avsnitt 1 i förordningen. Av denna anledning bör slutpunkten beskrivas redan i detta avsnitt 
och inte först i artikel 41. Se också ändringsförslaget till artikel 5 (ny).

Ändringsförslag 81
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Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51 utgår
Övergångsbestämmelse

Anläggningar och användare som 
godkänts eller registrerats i enlighet med 
förordning (EG) nr 1774/2002 före 
[datum då den här förordningen ska börja 
tillämpas] ska anses vara godkända 
respektive registrerade i enlighet med den 
här förordningen.

Or. de

Motivering

Flytta till artikel 8.4 för att förtydliga. Ett godkännande av användare är i enlighet med 
förordning (EG) 1774/2002 inte möjligt eftersom begreppet inte existerar där. 

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna hygienkrav för hantering och 
bearbetning av animaliska biprodukter

Avsnitt 1
Hygienkrav för hantering av kategori 1-, 
2- och 3-material i mellananläggningar

Kapitel 1
Hygienkrav för hantering av kategori 3-

material i mellananläggningar
1. Anläggningen får inte bedriva annan 
verksamhet än import, insamling, 
sortering, styckning, kylning,
djupfrysning till block samt tillfällig 
lagring och avsändande av kategori 3-
material. 
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2. Sortering av kategori 3-material ska 
utföras på ett sådant sätt att all risk för 
spridning av djursjukdomar elimineras.
3. Under hela perioden av insamling och 
lagring ska kategori 3-material hanteras 
och lagras avskilt från material av andra 
kategorier för att förhindra spridning av 
patogener.
4. Kategori 3-material ska lagras på 
lämpligt sätt - när så är lämpligt, kylas 
eller frysas - till dess att det sänds iväg på 
nytt. 

Kapitel II
Hygienkrav för hantering av kategori 1-

och 2-material i mellananläggningar
1. Anläggningen får inte bedriva annan 
verksamhet än import, insamling och 
hantering samt tillfällig lagring och 
avsändande av kategori 1- och 2-material. 
2. Sortering av kategori 1- och 2-material 
ska utföras på ett sådant sätt att all risk 
för spridning av djursjukdomar 
elimineras.
3. Under hela perioden av insamling och 
lagring ska kategori 1- och 2-material 
hanteras separat från kategori 3-material 
för att förhindra spridning av patogener.
4. Kategori 1-och 2-material ska lagras på 
ett ändamålsenligt sätt vid lämplig 
temperatur till dess att det sänds iväg på 
nytt. 
5. Avloppsvatten ska behandlas på ett 
sådant sätt att det, såvitt det är praktiskt 
möjligt, säkerställs att inga patogener 
återstår.

Avsnitt II
Hygienkrav för bearbetning av 

animaliska produkter i 
bearbetningsanläggningar

Kapitel 1
Allmänna hygienkrav
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1. Animaliska biprodukter ska bearbetas 
så snart som möjligt efter ankomsten. De 
ska lagras på ett ändamålsenligt sätt i 
väntan på bearbetning.
2. Containrar, behållare och fordon som 
använts för transport av obehandlat 
material ska rengöras i ett särskilt 
utrymme. Detta utrymme ska vara så 
placerat eller utformat att det inte finns 
någon risk för överföring av protogener 
till behandlade produkter. 
3. Personer som arbetar i en oren sektor 
ska, innan de beträder den rena sektorn, 
byta eller desinficera arbetskläder och 
skor. Utrustning och redskap får inte 
överföras från den orena till den rena 
sektorn utan att först ha rengjorts och 
desinficerats. Det ska införas regler 
angående personers förflyttningar så att 
personernas förflyttningar och en korrekt 
användning av fot-och hjulbad kan 
kontrolleras.
4. Avloppsvatten från orena sektorer ska 
behandlas på ett sådant sätt att det, såvitt 
det är praktiskt möjligt, säkerställs att 
inga patogener återstår.
5. Förebyggande åtgärder mot fåglar, 
gnagare, insekter och andra skadedjur 
ska vidtas systematiskt. För detta ändamål 
ska ett noggrant beskrivet program för 
bekämpning av skadegörare tas fram. 
6 Avloppsrening ska inrättas i alla delar 
av anläggningen och dokumenteras. Det 
ska finnas lämplig utrustning och 
lämpliga rengöringsmedel för rengöring.
7. Hygienkontroller ska inbegripa 
regelbundna inspektioner av arbetsmiljön 
och utrustningen. Inspektionsscheman 
och -resultat ska dokumenteras och 
sparas i minst två år. 
8. Anordningar och utrustning ska hållas 
i gott skick och mätutrustningen ska 
kalibreras regelbundet. 
9. Framställda produkter ska hanteras 
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och lagras i bearbetningsanläggningen på 
ett sådant sätt att spridning av patogener 
elimineras.
10. Prover av framställda produkter som 
är avsedda för biogas- eller 
komposteringsanläggningar och som 
tagits direkt efter värmebehandling, ska 
vara fria från värmeresistenta patogena 
bakteriesporer (clostridium perfringens: 
inga fynd i 1 g av produkterna).

Kapitel II
Särskilda krav för bearbetning av kategori 

3-material
1. De kritiska kontrollpunkterna för 
omfattningen av den värmebehandling 
som ska användas i 
bearbetningsprocessen fastställs för varje 
bearbetningsmetod i 
tillämpningsbestämmelserna i denna 
förordning. Följande kritiska moment ska 
inbegripas:
a) Råmaterialets partikelstorlek.
b) Den temperatur som uppnåtts vid 
värmebehandlingen.
c) Vilket tryck som råmaterialet ska 
behandlas under.
d) Värmebehandlingens varaktighet eller 
mätningen av kontinuerliga system. 
Minimistandarder för bearbetning ska 
fastställas för varje kritisk kontrollpunkt. 
2. Dokumentationen ska sparas i minst 
två år och visa att minimistandarderna 
använts för varje kritisk kontrollpunkt. 
3. Precisa, kalibrerade mät- och 
registreringsapparater ska användas vid 
den kontinuerliga övervakningen av 
bearbetningsprocessen. Dataregister över 
kalibreringen ska sparas. 
4. Innan animaliska biprodukter 
bearbetas ska förekomsten av främmande 
partiklar undersökas. Om främmande 
partiklar förekommer så ska de 
omedelbart avlägsnas. 
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5. Material som inte fullt ut omfattas av 
den specificerade värmebehandlingen, 
ska genomgå värmebehandling ytterligare 
en gång eller samlas in och bearbetas 
vidare eller tas om hand i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning. 

KAPITEL III
Bearbetningsstandarder för kategori 1-

och 2-material
Med undantag för om behörig myndighet 
begär att bearbetningsmetoden enligt 
artiklarna 19 a ii eller artikel 20 a ii i 
denna förordning ska användas, ska 
kategori 1- och 2-material som är avsett 
att förbrännas eller samförbrännas 
bearbetas i enlighet med kapitel III i 
denna bilaga. 

Or. de

Motivering

De allmänna hygienkraven bör inte ingå i de tillämpningsbestämmelser som fastställts i 
kommittéförfarandet. De är så pass viktiga att de måste tas upp i grundtexten. Se också artikel 
9 d i.
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MOTIVERING

De många livsmedelskriserna mellan åren 1997 till 2002 (BSE, avloppsslam, dioxin, ruttet 
kött) gjorde att det ställdes krav på gemenskapslagstiftning inom många områden av 
livsmedelsindustrin. I det offentliga riktades det skarp kritik i synnerhet mot produkter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel. Det är därför viktigt att principen ”från jord till 
bord” beaktas inom alla områden av livsmedelsframställningen. Om en kris inträffar måste 
man kunna säkerställa en produkts spårbarhet, så att man så snabbt som möjligt kan informera 
om orsakerna till djursjukdomar eller andra hälsofarliga incidenter. I detta syfte antog 
Europaparlamentet förordning (EG) nr 1774/2002 som har tillämpats sedan den 1 maj 2003.
Denna förordning tar upp hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel. Under perioden efter det att förordningen trädde i kraft 
genomfördes olika inspektioner och uppgifter från medlemsstaterna samlades in. Av detta har 
man konstaterat följande: Den nödvändiga spårbarheten av produkter är inte alltid möjlig. Det 
måste också klargöras hur växelverkan mellan denna förordning och andra EU-bestämmelser, 
t.ex. förordningen om livsmedelshygien, ska se ut. Vidare kvarstår svårigheterna med att 
uppnå en klar avgränsning mellan biprodukter från slakt och framställda produkter. För att 
reda ut dessa och andra problem som identifierats har kommissionen lagt fram ett förslag om 
ändring av förordning (EG) nr 1774/2002. 

Något som särskilt ska klargöras är när slutpunkten för animaliska biprodukters livscykel ska 
anses vara nådd. Dessutom ska rättsosäkerheten i fråga om räckvidden av bestämmelserna om 
animaliska biprodukter av vilt skingras.

Den nya förordningen är också tänkt att förbättra växelverkan med andra förordningar. I
huvudsak kan man utgå från att den nya förordningen kommer att lösa många av problemen 
med den tidigare lagstiftningen. Dock bör man räkna med att det inom ramen för definitioner 
kan införas nya definitioner med undantag från de tidigare bestämmelserna. Detta strider mot 
den eftersträvade ansatsen om enhetlighet. Användarna måste alltså lära sig nya begrepp och 
så här bör det inte fortsätta. Det finns flera lösningar på detta. Antingen behåller man 
definitionerna från dessa förordningar eller så hänvisar man till befintliga bestämmelser, t.ex. 
till förordningen om livsmedelshygien. 

Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att lagstiftningen i huvudsak bör vara 
övergripande. Denna strävan får emellertid inte leda till att artiklarna endast fastställer 
allmängiltiga utsagor medan de för användaren viktiga bestämmelserna regleras i 
tillämpningsförordningen. Parlamentet föreslår därför att olika föreskrifter i 
tillämpningsbestämmelserna i stället regleras i bilagor till förordningen. Det bör inte röra sig 
om tekniska detaljer – dessa bör också fortsättningsvis regleras i tillämpningsförordningar. 

Europaparlamentet har länge satt värde på minskad byråkratisering och användarvänlig 
lagstiftning, något som inte fullt ut uppnås i detta förslag. Kommissionens förslag bör därför 
omstruktureras så att föreskrifterna framställs på ett mer överskådligt och lättigenkännligt sätt.

Med utgångspunkt i den tidigare lagstiftningen om livsmedelsproduktion bör principen den 
driftansvariges ansvar gälla även fortsättningsvis. 
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Dessutom bör det regleras i vilken utsträckning det viktiga proteinet från matavfall får 
användas som djurfoder eller om en sådan reglering inte är möjlig av hygieniska skäl. 
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