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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um 
aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis (1), 
einkum g-lið 2. mgr. 5. gr. og i-lið 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er mælt fyrir um reglur um 
aðferðir við förgun og notkun á aukaafurðum úr dýrum. 
Þar er einnig kveðið á um að unnt sé að samþykkja 
viðbótaraðferðir við förgun og notkun á aukaafurðum úr 
dýrum, að höfðu samráði við viðeigandi vísindanefnd.

2) Á grundvelli álita sem vísindastýrinefndin og 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu hafa gefið út hafa sex 
vinnsluferli verið samþykkt til þessa sem annars konar 
aðferðir við förgun eða notkun aukaafurða úr dýrum 
samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
92/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er 
varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr 
dýrum og um breytingu á VI. viðauka við hana að því er 
varðar umbreytingu lífgass og vinnslu bræddrar fitu (2).

3) Á grundvelli frekari umsókna gaf Matvælaöryggis-
stofnun Evrópu út álit 13. júlí 2006 um öryggi 
varmafræðilegra og vélrænna ferla (thermomechanical 
process) við framleiðslu á lífeldsneyti. Því ber að taka til 
greina þau skilyrði sem lágu til grundvallar því að þetta 
ferli var talin örugg aðferð við förgun á húsdýraáburði og 
innihaldi meltingarvegar og efni úr 3. flokki, með því að 
breyta reglugerð (EB) nr. 92/2005.

4) Eftir endurmat á áhættu fyrir lýðheilsu og heilbrigði 
dýra ber að leyfa notkun efnis úr 2. flokki, sem fellur til 
við samþykkt framleiðsluferli fyrir lífdísil, til tiltekinna 
tæknilegra nota eða til umbreytingar yfir í lífgas.

5) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 92/2005 til samræmis við 
það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 92/2005 er breytt sem hér segir:

1. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:

„2. gr.

Samþykki, meðhöndlun og notkun eða förgun á efni í 
2. eða 3. flokki

1. Eftirfarandi vinnsluferli eru samþykkt og lögbæru 
yfirvaldi er heimilt að leyfa þau til meðhöndlunar og 
notkunar eða förgunar á efni í 2. eða 3. flokki:

a) basískt vatnsrof eins og það er skilgreint í I. viðauka,

b) vatnsrof við háan hita og mikinn þrýsting eins og það 
er skilgreint í II. viðauka,

c) lífgasframleiðsla með vatnsrofi undir háþrýstingi eins 
og það er skilgreint í III. viðauka,

d) lífdísilframleiðsla eins og það er skilgreint í IV. 
viðauka,

e) Brookes-gösun eins og það er skilgreint í V. viðauka og

f) brennsla dýrafitu í gufuframleiðslukatli eins og það er 
skilgreint í VI. viðauka. 

Framleiðsluferli fyrir lífeldsneyti með varmafræðilegum 
og vélrænum ferlum, eins og það er skilgreint í VII. 
viðauka, er samþykkt og lögbæru yfirvaldi er heimilt að 
leyfa það til meðhöndlunar og förgunar á húsdýraáburði og 
innihaldi meltingarvegar og efni úr 3. flokki.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1678/2006

frá 14. nóvember 2006

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 92/2005 að því er varðar annars konar aðferðir við förgun og notkun á 
aukaafurðum úr dýrum (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 19, 10.4.2008, p. 51

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 208/2006 (Stjtíð. ESB L 36, 
8.2.2006, bls. 25).

(2) Stjtíð. ESB L 19, 21.1.2005, bls. 27. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2067/2005 (Stjtíð. ESB L 331, 17.12.2005, bls. 12).
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2. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að leyfa notkun annarra 
vinnslubreyta með því skilyrði að dregið sé úr áhættu að því er 
varðar lýðheilsu og heilbrigði dýra á sambærilegan hátt með 
þessum breytum fyrir eftirfarandi stig: 

a) framleiðsluferli fyrir lífdísil eins og það er skilgreint í i. lið 
b-liðar í 1. lið IV. viðauka og 

b) ferli við brennslu dýrafitu í gufuframleiðslukatli eins og 
það er skilgreint í i.-lið c-liðar í 1. lið VI. viðauka.“ 

2. Í stað „I.VI. viðauka“ í fyrirsögninni og í fyrstu setningu 
3. gr. komi „viðaukunum“. 

3. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr.: 

Efni, sem fellur til við framleiðsluferli fyrir lífdísil, eins 
og það er skilgreint í IV. viðauka, skal þó brennt.“, 

b) eftirfarandi d-liður bætist við í 3. mgr.: 

„d) nota til að framleiða tæknilegar vörur, ef um er að 
ræða efni sem fellur til við framleiðsluferli fyrir 
lífdísil eins og það er skilgreint í IV. viðauka.“, 

c) 5. mgr. falli brott. 

4. Viðaukunum er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari 
lögfestingar. 

Gjört í Brussel 14. nóvember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 92/2005 er breytt sem hér segir: 

1. Í IV. viðauka falli 3. liður brott. 

2. Eftirfarandi bætist við sem VII. viðauki: 

„VII. VIÐAUKI 

FRAMLEIÐSLUFERLI FYRIR LÍFELDSNEYTI MEÐ VARMAFRÆÐILEGUM OG VÉLRÆNUM FERLUM 

Með framleiðslu á lífeldsneyti með varmafræðilegum og vélrænum ferlum er átt við meðhöndlun á aukaafurðum úr 
dýrum við eftirfarandi skilyrði: 

1. Aukaafurðir úr dýrum eru settar inn í varmafræðilegan breyti og síðan meðhöndlaðar við 80 °C hita í 8 
klukkustundir. Á þessu tímabili er efnið smækkað í sífellu í viðeigandi búnaði sem rífur það niður á vélrænan hátt. 

2. Síðan er efnið meðhöndlað við 100 °C hita í a.m.k. tvær klukkustundir. 

3. Stærð bita í efninu, sem kemur úr vinnslunni, má ekki fara yfir 20 millimetra. 

4. Aukaafurðir úr dýrum skulu meðhöndlaðar þannig að kröfur sem gerðar eru um tíma og hitastig, sem mælt er fyrir 
um í 1. og 2. lið, séu uppfylltar samtímis. 

5. Meðan efnið er hitameðhöndlað er uppgufað vatn útdregið stöðugt úr loftrýminu yfir lífeldsneytinu og leitt í gegnum 
þétti úr ryðfríu stáli. Þéttan er geymd við hita að lágmarki 70 °C í a.m.k. eina klukkustund áður en hún er losuð sem 
skólp. 

6. Eftir að efnið hefur verið hitameðhöndlað er lífeldsneytið, sem fellur til úr breytinum, losað og sjálfkrafa flutt með 
færibraut, sem er alveg lokuð og samtengd, í brennslu eða sambrennslu á sama svæði. 

7. Setja skal upp og viðhalda kerfi greiningar á hættu og mikilvægra stýristaða svo að hægt sé að hafa eftirlit með 
kröfunum sem mælt er fyrir um í 1. 6. lið. 

8. Vinnsluferlið skal fara fram í framleiðslulotum.“ 

 
 


