
27.1.2011 Nr. 5/75EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

	2011/EES/5/19REgLUgERÐ	FRAmKVÆmDASTJÓRNARINNAR	(EB)	nr.	399/2008

frá	5.	maí	2008

um	breytingu	á	VIII.	viðauka	við	reglugerð	Evrópuþingsins	og	ráðsins	(EB)	nr.	1774/2002	að	því	er	
varðar	kröfur	varðandi	tiltekið,	unnið	gæludýrafóður	(*)

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 a-lið 1. mgr. 20. gr. og 1. mgr. 32. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er mælt fyrir um kröfur 
varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu sem varða setningu 
tiltekinna aukaafurða úr dýrum og afurða sem fást úr 
þeim, sem ekki eru ætlaðar til manneldis, á markað.

2) Í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er 
mælt fyrir um kröfur varðandi innflutning og setningu 
gæludýrafóðurs, nagbeina og tæknilegra vara á markað í 
Bandalaginu. Í 3. lið II. kafla B er kveðið á um að unnið 
gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum, skuli fá 
tiltekna hitameðhöndlun við vinnslu.

3) Með reglugerð (EB) nr. 829/2007 (2) voru gerðar 
breytingar á kröfum varðandi innflutning til Bandalagsins 
á unnu gæludýrafóðri, öðru en gæludýrafóðri í dósum, 
og fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir unnið 
gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum, var 
breytt. Samkvæmt nýja heilbrigðisvottorðinu, sem 
sett er fram í 3. kafla B í X. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1774/2002, þarf ekki að hitameðhöndla unna 
gæludýrafóðrið ef innihaldsefnin úr dýraríkinu sem 

notuð eru hafa þegar verið meðhöndluð í samræmi við 
vinnslukröfurnar sem gilda fyrir setningu þeirra á markað 
í Bandalaginu. Þessar kröfur veita fullnægjandi vernd 
gegn áhættu fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu.

4) Í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002 er kveðið á um 
að ákvæðin í þeirri reglugerð sem gilda um innflutning 
tiltekinna afurða, þ.m.t. unnið gæludýrafóður, eigi hvorki 
að vera hagstæðari né óhagstæðari en þau sem gilda um 
framleiðslu þessara afurða og setningu þeirra á markað í 
Bandalaginu. Þau ákvæði sem gilda um innflutning þess 
unna gæludýrafóðurs sem um ræðir skulu því einnig gilda 
um framleiðslu unna gæludýrafóðursins í Bandalaginu.

5) Því ber að breyta VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 
1774/2002 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.

Ákvæðum VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

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

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 118, 6.5.2008, bls. 12. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2010 frá 11. júní 2010 
um breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 16.9.2010, 
bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1432/2007 (Stjtíð. ESB L 320, 
6.12.2007, bls. 13).

(2) Stjtíð. ESB L 191, 21.7.2007, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1256/2007 (Stjtíð. ESB L 282, 26.10.2007, bls. 30).
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 5. maí 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 

 

VIÐAUKI 

Í stað 3. mgr. II. kafla B í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 komi eftirfarandi: 

„3. Um unnið gæludýrafóður, annað en gæludýrafóður í dósum, gildir eftirfarandi: 

a) Það skal hitað þannig að kjarnahitinn í lokaafurðinni verði a.m.k. 90 ℃. 

b) Innihaldsefni úr dýraríkinu skulu hituð í a.m.k. 90 °C eða 

c) ef um er að ræða innihaldsefni úr dýraríkinu skal eingöngu nota: 

i. kjöt eða kjötafurðir sem hafa verið hitaðar þannig að kjarnahitinn verði a.m.k. 90 °C, 

ii. eftirtaldar aukaafurðir úr dýrum eða unnar afurðir sem hafa verið unnar í samræmi við kröfurnar í þessari 
reglugerð: Mjólk og afurðir sem eru að stofni til úr mjólk, gelatín, vatnsrofið prótín, eggjaafurðir, kollagen, 
blóðafurðir, unnið dýraprótín, þ.m.t. fiskimjöl, brædda fitu, fisklýsi, tvíkalsíumfosfat, þríkalsíumfosfat eða 
bragðbætandi innyflaafurðir. 

Að hitameðhöndluninni lokinni skal grípa til allra nauðsynlegra varúðarráðstafana til að tryggja að unna 
gæludýrafóðrið mengist ekki. 

Unna gæludýrafóðrinu skal pakkað í nýjar umbúðir.“ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


