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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/786

17.1.2019

2019/EØS/4/08

av 8. mai 2017
om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til definisjonen av fiskemel og fiskeolje(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning
(EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes hygieneregler og dyrehelseregler for animalske biprodukter og avledede
produkter for å forebygge og minimere risikoene slike produkter kan innebære for menneskers og dyrs helse. I nevnte
forordning klassifiseres disse produktene i bestemte kategorier ut fra hvilken risiko de utgjør, og det fastsettes krav til
sikker bruk og sluttbehandling av produktene.

2)

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsettes regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009,
herunder definisjoner av animalske biprodukter slik som fiskemel og fiskeolje.

3)

Fiskemel er definert i nr. 7 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 som bearbeidet animalsk protein fra akvatiske
dyr, unntatt havpattedyr. Definisjonen av fiskeolje, som er et produkt av samme teknologiske prosess som fiskemel, er
angitt i nr. 9 i samme vedlegg.

4)

I samsvar med artikkel 3 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009 defineres «akvatiske dyr» med henvisning til
definisjonen i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i rådsdirektiv 2006/88/EF( 3) som fisk som tilhører overklassen Agnatha og
klassene Chondrichthyes og Osteichthyes, bløtdyr som tilhører rekken Mollusca og krepsdyr som tilhører underrekken
Crustacea.

5)

Den nåværende definisjonen av «akvatiske dyr» omfatter ikke sjøstjerner som tilhører rekken Echinodermata,
underrekken Asterozoa, eller andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr. Det er derfor foreløpig
ikke mulig å bruke sjøstjerner eller andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr til produksjon av
fiskemel og fiskeolje.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 9.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2017 av 22. september 2017
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om
gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold
til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).
(3) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og
bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).
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6)

Sjøstjerner er virvelløse sjødyr som hovedsakelig lever av andre virvelløse sjødyr, for eksempel bløtdyr. De høstes
jevnlig som et biprodukt av virksomhet som oppdretter muslinger beregnet på konsum uten merkbar negativ innvirkning
på sjøstjernebestanden. Denne utilsiktede bifangsten utgjør en potensielt verdifull kilde til protein i fôr til svin eller
fjørfe.

7)

Flerbørstemarken Nereis virens utgjør en alternativ proteinkilde i kostholdet til oppdrettet kjøttetende fisk, som gjør det
mulig å redusere fôrkostnadene og avhengigheten av fiskemel.

8)

I betraktning 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009 forklares at virvelløse akvatiske dyr som ikke omfattes av definisjonen
i artikkel 3 nr. 9 i nevnte forordning, slik som sjøstjerner og andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og
krepsdyr, og som ikke utgjør noen risiko for overføring av sykdommer, kan brukes på samme vilkår som akvatiske dyr
som omfattes av definisjonen, for eksempel ved produksjon av fiskemel.

9)

Eksisterende unionsregler for animalske biprodukter og for overførbar spongiform encefalopati(1) forbyr ikke bruk av
sjøstjerner og andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr i produksjonen av fôr til produksjonsdyr.

10)

Ettersom bruken av bearbeidede animalske proteiner fra viltlevende akvatiske dyr, slik som sjøstjerner, og andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr i fôr til andre dyr enn drøvtyggere ikke utgjør en større risiko
enn bruken av fiskemel i slikt fôr, er det hensiktsmessig å endre definisjonene av «fiskemel» og «fiskeolje» slik at de
omfatter visse virvelløse akvatiske dyr.

11)

For å beskytte miljøet og for å unngå å skape nytt press på viltlevende sjøstjernebestander bør bruken av disse i
produksjonen av fiskemel begrenses til tilfeller der sjøstjerner høstes i et produksjonsområde for bløtdyr som definert i
direktiv 2006/88/EF.

12)

Definisjonene av fiskemel og fiskeolje i henholdsvis nr. 7 og 9 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor
endres.

13)

Kravene til bearbeiding av fiskeolje som fastsatt i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør utvides med en
henvisning til artikkel 10 bokstav 1) i forordning (EF) nr. 1069/2009 for å tillate bruk av andre virvelløse landdyr og
virvelløse dyr som lever i vann enn arter som er sykdomsframkallende for mennesker eller dyr i produksjonen av
fiskeolje, noe som ville omfatte sjøstjerner og andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr.

14)

Vedlegg I og X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres.

15)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg I og X til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde
visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1).

Nr. 4/32

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

17.1.2019

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 8. mai 2017.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President

_____

VEDLEGG

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) Nr. 7 skal lyde:
«7. «fiskemel» bearbeidet animalsk protein fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede virvelløse
akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF(*), og sjøstjerner av
arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr,
(*) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om
forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).»
b) Nr. 9 skal lyde:
«9. «fiskeolje» olje som er framstilt ved bearbeiding av akvatiske dyr unntatt havpattedyr, herunder oppdrettede
virvelløse akvatiske dyr, også dem som omfattes av artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, og sjøstjerner
av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde for bløtdyr, eller olje fra bearbeiding av fisk
beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet skal brukes til andre formål enn konsum,»
2) I vedlegg X kapittel II avsnitt 3 bokstav A skal nr. 2 lyde:
«2. Fiskeolje
Bare kategori 3-materiale som er nevnt i artikkel 10 bokstav i), j) og l) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og kategori 3materiale fra akvatiske dyr som er nevnt i artikkel 10 bokstav e) og f) i nevnte forordning, kan brukes til framstilling av
fiskeolje.»
__________

