
26.3.2015 Nr. 18/81

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til (1), særlig artikkel 32 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt at det skal 
foretas en fullstendig gjennomgang av fellesskapsreglene 
for animalske biprodukter samt en rekke strenge krav 
med hensyn til bruk og disponering av slike biprodukter. I 
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og b) er det fastsatt alminnelige 
begrensninger for bruk av animalske biprodukter og 
bearbeidede produkter.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006(2) om 
overgangstiltak i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 
med hensyn til innsamling, transport, behandling, bruk 
og disponering av tidligere næringsmidler er det fastsatt 
en rekke overgangstiltak som utløper 31. juli 2007. I 
artikkel 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 197/2006 er det 
fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår fastsatt i nevnte 
bokstav kan tillate at tidligere næringsmidler brukes i fôr 
eller til andre formål uten ytterligere behandling.

3) De markedsdeltakerne som er berørt av overgangstiltakene 
har bedt om at tiltakenes gyldighetsperiode forlenges, og 
under de rådende omstendigheter bør de få gjennomslag 
for dette.

4) Av hensyn til klarhet i fellesskapslovgivningen bør det 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 197/2006 ikke berører
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  de alminnelige begrensningene fastsatt i artikkel 22 nr. 1 
bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1774/2002.

5) Forordning (EF) nr. 197/2006 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelsen fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 197/2006 gjøres følgende endringer:

1.  Artikkel 3 bokstav c) skal lyde:

«c)  brukt i fôr uten ytterligere behandling eller brukt til 
andre formål uten ytterligere behandling, dersom:

i)  slike tidligere næringsmidler ikke har vært i 
kontakt med råstoff av animalsk opprinnelse og 
vedkommende myndighet er overbevist om at slik 
bruk ikke utgjør noen risiko for menneskers eller 
dyrs helse, og

ii) ved bruk i fôr skal slik bruk ikke berøre 
begrensningene for bruk fastsatt i artikkel 22 nr. 1 
bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1774/2002.»

2. I artikkel 5 erstattes datoen «31. juli 2007» med datoen 
«31. juli 2009».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 832/2007

av 16. juli 2007

om endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med hensyn til bruk av tidligere næringsmidler og om 
forlengelse av gyldighetsperioden til overgangstiltakene for disse næringsmidlene(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

____________


