RÖVIDÍTÉS
BIOGP
COLC
COLL
CoIP
COMP
GATRP
INCP
OLCP
OALKHP
OBIODP
OBRGAP
OHPHBP
OHPHTP
OTHER
PETPP
PETPR
PHAR
PROCP
STORP
TAN
UCOSM
UDOG
UFERT
UFUR
UINSE
UNEC
URBP
UWILD
UZOO
CHAN

ÜZEM TEVÉKENYSÉG
Biogáz üzem
Gyűjtőközpont
Gyűjtési tevékenység
Hulladék együttégető mű
Komposztáló üzem
Vadásztrófea kikészítő üzem
Hulladékégető mű
Zsírkémiai üzem (csak 2. és 3. kat.)
Alkalikus hidrolízis útján feldolgozó üzem
Biodízel előállító üzem
Brookes gázosítási eljárással feldolgozó plant
Magas nyomáson hidrolizálással biogázt előállító üzem
Magas nyomáson, magas hőmérsékleten biogázt előállító
üzem
Más tevékenységek (zárójelben részletezni szükséges)
Kizárólag feldolgozott ÁMT-t használó állateledel
előállító üzem
Feldolgozatlan ÁMT-t használó állateledel előállító üzem
Gyógyszerészeti tevékenység, magában foglalva az összes
orvosi berendezéseket is
Feldolgozó üzem
Tároló üzem
Cserzőműhely
Kozmetikai termékek előállításához
Elismert kennelekben lévő kutyák, vadászkutya falkák
illetve kutya és macska menhelyeken történő
takarmányozásra
Szerves trágya és talajjavító előállításához
Prémes állatok takarmányozására
Horgászcsalinak használt gerinctelenek (rovarok és
férgek) takarmányozására
Dögevő madarak takarmányozására
Hüllők és ragadozó madarak takarmányozására
Vadon élő állatok takarmányozására
Állatkerti és cirkuszi állatok takarmányozására
A 97/78/EK irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti
ellenőrzött módon történő továbbítással

RÖVIDÍTÉS
API
BHHP
BIOG
BIOD
BIOR
BLPF
BLPT
CAD
COL
COMR
COSM
CATW
DCAP
DTC
EGG
FERT
FATOT
FATOL
FATD
FATF
FEED
FORMF
GEL
GATR
HISKR
HISKT
HYDP
INSE
MANU
MANP
MBM
MEDD
MIMC
OTHER
PAP
PETC
PETFI
PETD
PETP
PETR
PHARM
RAW
SERE
TCAP
WHBF
WWT

TERMÉKTÍPUSOK
Méhészeti melléktermék
Csontok, Szarvak, paták és ezekből készült termékek
Biogáz
Biodízel
Biogáz emésztési maradvány (a biogázt nem beleértve)
Vértermékek takarmányozási célra
Vértermékek műszaki célokra
Elhullott állatok teljes teste
Kollagén
Komposztálási maradványanyag
Kozmetikai termék
Élelmiszer-hulladék
Dikalcium-foszfát
Emésztőtraktus-tartalom
Tojástermékek
Szerves trágyák, más mint BIOR
Kiolvasztott zsírok és halolaj, takarmányozástól vagy
zsírkémiai felhasználástól eltérő célra
Kiolvasztott zsírok zsírkémiai célú felhasználásra
Zsír derivátumok
Kiolvasztott zsír és halolaj takarmányozási célra
Takarmányelőállítás (zárójelben részletezni szükséges)
A továbbiakban nem emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű termék
Zselatin
Vadásztrófeák
Nyers irha és bőr
Cserzett irha és bőr
Hidrolizált fehérje
Rovarok és férgek
Feldolgozatlan trágya
Feldolgozott trágya és trágyatermékek
Hús- és csontliszt (1. és 2. kategória)
Orvostechnikai eszközök
Tej, kolosztrum, illetve tej-, és kolosztrum alapú
származtatott termékek
Más termékek (zárójelben részletezni szükséges)
Feldolgozott állati fehérje (3. kategória; állatfaj
feltüntetésével)
Állateledel konzerv
Ízesítő belsőségek állateledelbe
Állateledel: műcsont
Feldolgozott állateledel; más mint az állateledel konzerv
Nyers állateledel
Gyógyszerészeti termékek
Más feldolgozatlan állati melléktermék
Lófélékből származó vér és vértermék
Tricalcium-foszfát
Gyapjú, szőr, sertés sörte, toll
Szennyvíz kezelésekor összegyűjtött anyagok

ÜZEMELTETŐK ÉS ÁLLATI MELLÉKTERMÉK ÜZEMEK
I. SZAKASZ

Közbenső tevékenységet és állati melléktermék tárolást végző létesítmények és
üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés h) és i) pontjai szerint)

II. SZAKASZ

Származtatott termékek tárolását végző létesítmények vagy üzemek (A
1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint)

III. SZAKASZ

Égetést/Együtt-égetést/Tüzelést végző üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24.
cikk (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerint)

1. Égető művek
2. Együtt-égető művek
3. Tüzelést végző üzemek
IV. SZAKASZ

Feldolgozó üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint)
1. kategóriájú állati melléktermék feldolgozó üzemek
2. kategóriájú állati melléktermék feldolgozó üzemek
3. kategóriájú állati melléktermék feldolgozó üzemek

V. SZAKASZ

Zsírkémiai üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 23. cikk szerint)

VI. SZAKASZ

Biogáz üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés g) pontja szerint)

VII. SZAKASZ

Komposztáló üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés g) pontja
szerint)

VIII. SZAKASZ

Állateledel előállító üzemek (A 1069/2009/EK rendelet 24. cikk (1) bekezdés e)
pontja szerint)

IX. SZAKASZ

Takarmányláncon kívüli hasznosítású célú állati melléktermék és belőlük
származtatott termék kezelő létesítmények és üzemek (A 1069/2009/EK rendelet
23. cikk szerint)
1. Vér, vértermék, orvostechnikai eszközök
2. Lófélék vére, vérterméke
3. Bőrök és irhák, illetve termékeik, cserzési tevékenység
4. Vadtrófeák, beleértve a kitömési célú trófeákat, egyéb preparátumok
5. Gyapjú, szőr, sertés sörte, tollak és tollrészek
6. Méhészeti melléktermékek
7. Csont, csonttermékek, szarv, szarvtermékek, pata, patatermékek
8. Tej, tejalapú termékek, tej alapú származtatott termékek, kolosztrum,
kolosztrum alapú származtatott termékek
9. Egyéb

X. SZAKASZ

A 1069/2009/EK rendelet 23. cikke szerint nyilvántartásba vett, a 1069/2009/EK
rendelet 17. cikk (1) bekezdés, 18. cikk (1) bekezdés és 18. cikk (2) bekezdés
szerinti specifikus célú felhasználásra szánt állati melléktermékek és belőlük
származtatott termékek regisztrált felhasználói
1. Oktatási, kutatási és diagnosztikai célú felhasználás
2. Állatkerti és cirkuszi állatok takarmányozására
3. Dögevő madarak takarmányozására
4. Vadon élő állatok takarmányozására
5. Egyéb célú felhasználás

XI. SZAKASZ

Gyűjtőközpontok (A 1069/2009/EK rendelet 23. cikk szerint)

XII. SZAKASZ

Szerves trágya és talajjavító előállító létesítmények és üzemek

XIII. SZAKASZ

Egyéb nyilvántartásba vett üzemeltetők
1. Kozmetikai termékek forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények vagy
üzemek
2. Aktív beültethető orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalával foglalkozó
létesítmények vagy üzemek
3. Orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények
vagy üzemek
4. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalával
foglalkozó létesítmények vagy üzemek
5. Állatgyógyászati termékek forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények
vagy üzemek
6. Gyógyszerek forgalomba hozatalával foglalkozó létesítmények vagy üzemek
7. Köztes termékek kezelésével foglalkozó létesítmények vagy üzemek
8. Nyilvántartásba vett szállítók
9. Nyilvántartásba vett kereskedők

Készült az Európai Unió Bizottságának SANCO/7177/2010/rev 1. számú munkadokumentuma
alapján.

