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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter 
som ikke er beregnet på konsum(1), særlig artikkel 32 nr. 1 og 
kapittel I nr. 8 i vedlegg VI og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsetter særlige 
helsekrav til animalske biprodukter som ikke er beregnet 
på konsum.

2) I henhold til artikkel 4, 5 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1774/2002 skal materiale i kategori 1, 2 og 3 uten 
nødvendige forsinkelser samles inn, transporteres og 

3) I artikkel 7 og vedlegg II er det fastsatt krav for 

kategoriene av animalske biprodukter og behandlede 
produkter. For å forbedre kontrollen og sporbarheten bør 
det anvendes standardisert fargekoding av emballasje, 
beholdere og kjøretøyer ved handel med slike biprodukter 
og behandlede produkter. Fargene bør velges slik at de 
lett kan skilles fra hverandre, også av personer med 
nedsatt fargesyn.

forordning (EF) nr. 1774/2002.

eller fastsette utfyllende regler med hensyn til fargekoding 
av emballasje, beholdere og kjøretøyer som brukes til 
transport på deres territorium av de ulike kategoriene 
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av animalske biprodukter og behandlede produkter. 

standardiserte fargekodingssystemet som anvendes ved 
handel.

av animalske biprodukter med opprinnelse på deres 
territorium, og som forblir der, i tillegg til merkingen 

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(2

hindringer i handel med eller eksport til tredjestater.

7) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsettes 
regler for en modell for et handelsdokument som skal 
ledsage de animalske biproduktene og de behandlede 
produktene under transport. Det bør fastsettes utfyllende 

og sporbarhet av animalske biprodukter.

8) I henhold til artikkel 4, 5 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1774/2002 skal visse behandlede animalske 
biprodukter merkes permanent, med lukt der dette er 
teknisk mulig, i samsvar med vedlegg VI kapittel I til 
nevnte forordning.

9) I henhold til vedlegg VI kapittel I til forordning (EF) 
nr. 1774/2002 skal bearbeidede produkter fra materiale 

beregnet på biogass- eller komposteringsanlegg, merkes 
permanent, med lukt der dette er teknisk mulig, ved 
hjelp av et system som er godkjent av vedkommende 
myndighet. På grunn av mangel på vitenskapelige data 
om merking har det hittil ikke blitt fastsatt noen nærmere 
regler for slik merking.

10) Den 17. oktober 2006 framla Kommisjonens felles 
forskningssenter en gjennomføringsstudie om 

markør for animalske biprodukter i smeltingssystemer. På 
grunnlag av denne rapporten bør det fastsettes nærmere 
bestemmelser om merking av bearbeidede animalske 
biprodukter.

(2

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1432/2007

av 5. desember 2007

om endring av vedlegg I, II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med 
hensyn til merking og transport av animalske biprodukter(*)

2015/EØS/18/20



26.3.2015 Nr. 18/183

11) Disse bestemmelsene bør ikke berøre merkingen av 
bearbeidede produkter til bruk i organisk gjødsel eller 
jordforbedringsmidler for å oppfylle kravet om ikke 
å bruke dem direkte på mark som produksjonsdyr har 
tilgang til, i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 
nr. 181/2006 av 1. februar 2006 om gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til andre 
typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler enn 
husdyrgjødsel, og om endring av nevnte forordning(1).

12) Det bør fastsettes visse unntak fra kravet om å merke 

samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 
19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til 
framgangsmåten for disponering eller bruk av animalske 
biprodukter og endring av forordningens vedlegg VI 
med hensyn til omdanning til biogass og bearbeiding av 
smeltet fett(2).

13) Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 1774/2002 bør 
derfor endres.

(1

(2

14) For at medlemsstatene og industrien skal ha tid til å 
tilpasse seg de nye reglene fastsatt i denne forordning, 
bør de først få anvendelse fra 1. juli 2008.

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

Artikkel 1

Vedlegg I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I vedlegg I, II og VI til forordning (EF) nr. 1774/2002 gjøres følgende endringer:

1)  I vedlegg I skal nytt nummer lyde:

på etiketter eller symboler festet på disse.»

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Kapittel I skal erstattes med følgende:

1. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å sikre at

og transport,

kategori bare brukes for den kategori som det i henhold til denne forordning eller i henhold til nr. 4 
skal brukes til,

d) animalske biprodukter og bearbeidede produkter sendes fra en medlemsstat til en annen medlemsstat 
i emballasjer, beholdere eller kjøretøyer som minimum i transportperioden er tydelig merket med 
følgende fargekoder, som ikke kan slettes:

i) for material i kategori 1 svart farge,

ii) for materiale i kategori 2 (med unntak av husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen) gul 
farge,

iii) for materiale i kategori 3 grønn farge med en høy andel av blå farge for å sikre at fargen tydelig 
kan skilles fra andre farger.

a) tydelig vise hvilken kategori de animalske biproduktene tilhører, eller når det gjelder bearbeidede 
produkter, hvilken kategori de animalske biproduktene som de bearbeidede produktene er framstilt av, 
tilhører, og

b) være merket med følgende tekst:

i) når det gjelder materiale i kategori 3, ordlyden «ikke for konsum»,

ii) når det gjelder materiale i kategori 2, unntatt for husdyrgjødsel og mage- og tarminnhold samt 
bearbeidede produkter fra dette, ordlyden «ikke beregnet på bruk i fôrmidler»; når materiale i 
kategori 2 imidlertid er beregnet på fôring av dyr i henhold til bestemmelsene i artikkel 23 nr. 2 
bokstav c), skal etiketten ha ordlyden «til fôring av...» i tillegg navn på den eller de dyrearter som 
materialet er beregnet på,

iii) når det gjelder materiale i kategori 1 og bearbeidede produkter fra dette, ordlyden «bare beregnet 
på disponering»,

iv) når det gjelder husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen, ordlyden «husdyrgjødsel».
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kjøretøyer som brukes til transport av animalske biprodukter og bearbeidede produkter med opprinnelse 
på deres territorium, og som blir der, forutsatt at disse ordningene eller reglene ikke forveksles med 
fargekodingsystemet som er fastsatt i nr. 1 bokstav d).

eller fastsette regler for merking av animalske biprodukter eller bearbeidede produkter med opprinnelse på 
deres territorium, eller som blir der, forutsatt at disse ordningene eller reglene ikke strider med kravene til 
merking som er fastsatt for bearbeidede produkter i vedlegg VI kapittel I i denne forordning.

på animalske biprodukter med opprinnelse på deres territorium, men som ikke blir der, dersom 
bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjestaten har gitt sitt samtykke.»

b) I kapittel X skal nr. 1 erstattes med følgende:

«1.  Et handelsdokument i samsvar med modellen fastsatt i dette kapittel skal ledsage animalske biprodukter og 
bearbeidede produkter under transport. Ved transport av animalske biprodukter og bearbeidede produkter 
på deres eget territorium kan medlemsstatene imidlertid kreve at

a) et annet handelsdokument, i papirformat eller elektronisk format, benyttes, forutsatt at et slikt 
handelsdokument oppfyller kravene fastsatt i kapittel III nr. 2,

b) mengden av materiale nevnt i kapittel III nr. 2 bokstav c), uttrykkes i nettovekt i handelsdokumentet,

c) mottakeren sender en kopi av handelsdokumentet tilbake til produsenten, som vedkommende i 
samsvar med kapittel V skal spare på som bevis på at sendingen er ankommet.»

3)  I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Tittelen skal lyde:

«SÆRLIGE KRAV TIL BEARBEIDING AV KATEGORI 1- OG 2-MATERIALE OG TIL BIOGASS. 
OG KOMPOSTERINGSANLEGG OG TIL MERKING AV VISSE BEARBEIDEDE PRODUKTER»

b) I kapittel I gjøres følgende endringer:

i) Tittelen skal lyde:

«Særlige krav til bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale og til merking av visse bearbeidede produkter»

«10.  I bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 13, skal bearbeidede produkter som nevnt i 
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og c), merkes permanent med

a) lukt, der dette er teknisk mulig, og

fett.
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11.  De driftsansvarlige ved bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 13, skal innføre en 
ordning for konstant overvåking og registrering av parametrer som kan godtgjøre overfor vedkommende 

i de bearbeidede produkter nevnt i nr. 10.

tatt med jevne mellomrom.

12.  Vedkommende myndighet skal kontrollere ytelsen til overvåkings- og registreringsordningen nevnt i nr. 11 
for å fastslå at den er i samsvar med denne forordning, og kan ved behov anmode om ytterligere testing av 
prøver i samsvar med metoden som er nevnt i nr. 11 annet avsnitt.

og c) og artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og c), dersom disse produktene

bearbeidingsanlegget for

i) umiddelbar direkte avfallsforbrenning eller samforbrenning, eller

ii) umiddelbar anvendelse i samsvar med en metode som er godkjent for animalske biprodukter i 
kategori 1 eller 2 i samsvar med artikkel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 92/2005, eller

b) er beregnet på forskning eller vitenskapelig bruk som er godkjent av vedkommende myndighet.»

____________


