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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 4 nr. 2 bokstav e), artikkel 5 nr. 2 bokstav g) og 
artikkel 6 nr. 2 i) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 19. januar 
2005 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder 
framgangsmåter for disponering eller bruk av animalske 
biprodukter og om endring av vedlegg VI med hensyn til 
omdanning til biogass og bearbeiding av smeltet fett(2) 
fastsettes gjennomføringsregler for visse alternative 
metoder for disponering eller bruk av animalske 
biprodukter (heretter kalt alternative metoder).

2) I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 92/2005 kreves 
det merking av særskilt resulterende materiale fra 
bruken av alternative metoder, og det fastsettes 
tillatt sluttbruk for slikt materiale. I forordning (EF) 
nr. 1774/2002, endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1432/2007(3), fastsettes harmoniserte regler for 
merking av animalske biprodukter, som bidrar til riktig 

(EF) nr. 1774/2002 i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 92/2005 bør derfor endres.

3) På grunnlag av uttalelse fra Vitenskapsgruppen for 
biologiske farer i Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet om biodieselprosessen som en 
metode for sikker disponering av animalske biprodukter 
fra kategori 1, som ble vedtatt 2. juni 2004(4), bør det 
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tillates ytterligere sluttbruk av kategori 1-, kategori 2- 
og kategori 3-materiale, i samsvar med de allmenne 
prinsippene fastsatt i forordning in (EF) nr. 1774/2002. 
Forbrenning av biodiesel som er produsert i samsvar med 
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 92/2005 i stasjonære 
eller mobile motorer, bør også være tillatt.

bearbeidingen av kategori 1-materiale på steder som er 
omfattet av en tillatelse utstedt i samsvar med rådsdirektiv 
1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall(5), 
nå være tillatt.

5) I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 92/2005 fastsettes 
visse særlige overvåkingstiltak som skal gjennomføres 
de første to årene visse alternative metoder anvendes 
i en enkelt medlemsstat. I kravene knyttet til disse 
overvåkingstiltakene bør det tas hensyn til erfaringen fra 
den praktiske bruken av en prosess som er utarbeidet i 
en annen medlemsstat, og kravene bør tilpasses formålet 
for å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs 

den første bruken av en alternativ metode i hver berørt 
medlemsstat bør derfor omfattes av forenklede vilkår.

6) Prøvene som må foretas i de første to årene en alternativ 
metode benyttes, bør bygge på prøvene foretatt av 
vedkommende vitenskapelige organ for å vurdere den 
alternative metoden.

7) Resultatene fra ytterligere overvåking i en enkelt 
medlemsstat bør gjøres tilgjengelige for andre 
medlemsstater for vurdering av nye søknader om bruk av 
en av de berørte alternative metodene på deres territorium. 
Disse opplysningene bør formidles til kontaktpunktene 
for alternative metoder som er oppført på listen som 
Kommisjonen offentliggjør elektronisk.

8) Forordning (EF) nr. 92/2005 bør derfor endres.
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av 21. desember 2007

om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder framgangsmåter for disponering eller bruk av 

animalske biprodukter(*)
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 92/2005 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«1.  Resulterende materiale fra bearbeidingen av kategori 1- 
og kategori 2-materiale, unntatt biodiesel produsert i 
samsvar med vedlegg IV, skal merkes varig i samsvar med 
punkt 10–13 i kapitel I i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1774/2002.

2. Resulterende materiale fra behandlingen av kategori 1- 
materiale skal disponeres ved bruk av minst én av følgende 
metoder:

a) avfallsforbrenning eller samforbrenning i samsvar med 
bestemmelsene i direktiv 2000/76/EF,

b) nedgraving på en fyllplass som er omfattet av en 
tillatelse utstedt i samsvar med rådsdirektiv 1999/31/
EF,

c) videre bearbeiding i et biogassanlegg og disponering 
av nedbrytingsrester i samsvar med bokstav a) eller b) 
eller,

d) når det gjelder biodiesel som er produsert i samsvar 
med vedlegg IV, forbrenning som brensel.

3. Resulterende materiale fra behandlingen av 
kategori 2- eller kategori 3-materiale skal:

a) disponeres som fastsatt i nr. 2 bokstav a) eller b),

b) senere bearbeides til fettderivater til bruk i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b) ii) i 
forordning (EF) 1774/2002, uten forutgående bruk av 
bearbeidingsmetode 1-5,

c) benyttes, bearbeides eller disponeres direkte i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i) – iii) i 
forordning (EF) 1774/2002, uten forutgående bruk av 
bearbeidingsmetode 1,

d) brukes til framstilling av tekniske produkter dersom 
det dreier seg om annet materiale enn biodiesel som 
resulterende materiale fra prosessen produksjon av 

e) brukt som fastsatt i nr. 2 bokstav d), dersom det dreier 
seg om biodiesel som er produsert i samsvar med 
vedlegg IV.»

2. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Ytterligere overvåking i de første to årene

1. Følgende bestemmelser får anvendelse i de første to 
årene som følgende prosesser benyttes for behandling av 
kategori 1-materiale:

vedlegg III, 

2. Driftsansvarlig eller leverandør av prosessen skal 
utpeke et anlegg i minst én medlemsstat, der det minst en 
gang i året skal foretas prøver for fornyet bekreftelse på 
at prosessen er effektiv med tanke på menneskers og dyrs 
helse.

3. Vedkommende myndighet i medlemsstaten nevnt i 
nr. 2 skal sørge for at:

a) egnede prøver foretas i anlegget på materiale fra ulike 

eventuelle gasser utviklet under prosessen,

månedlig inspeksjon av anlegget og en kontroll av 
de parametrene og vilkårene som er benyttet under 
bearbeidingen, og

gjøres tilgjengelige for andre medlemsstater.»
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Artikkel 2

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

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

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

_____________


