
Nr. 29/20 21.5.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

  sted som de samles inn, med mindre bearbeidingen skjer 
i en fullstendig atskilt bygning. Det er også fastsatt at 
bearbeiding av animalske biprodukter på samme sted som 
de samles inn, på visse vilkår kan tillates i anlegg som er 
knyttet til et slakteri ved hjelp av et transportsystem.

5) For å lette den praktiske anvendelsen av bestemmelsene 
i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1774/2002 på 
bearbeidingsanlegg for materiale i kategori 3 bør 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter gis 
mulighet til å fravike disse bestemmelsene og til å tillate 
innførsel av materiale i kategori 3 fra andre anlegg 
som er godkjent i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 
animalsk opprinnelse(2), forutsatt at visse vilkår som har 
som formål å begrense risikoen for menneskers og dyrs 
helse, er oppfylt.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, V og VII 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.

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2007 
(EUT L 281 av 25.10.2007, s. 8).

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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 32 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt hygiene-
regler og dyrehelseregler for innsamling, transport, 
lagring, håndtering, bearbeiding og bruk eller disponering 
av animalske biprodukter og for markedsføring av slike 
produkter.

2) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1774/2002 inneholder en 

bør det presiseres at den også omfatter produkter som er 
framstilt ved varmebehandling av bestanddeler av blod i 
samsvar med kapittel II i vedlegg VII til nevnte forordning 
og skal brukes til fôr eller som organisk gjødsel.

3) De særlige kravene til bearbeidet animalsk protein fra 
pattedyr er fastsatt i kapittel II i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 1774/2002. De krav til behandling av bearbeidet 
animalsk protein fra pattedyr som er fastsatt i punkt A 
nr. 1 i nevnte kapittel, bør endres for å ta hensyn til den 

4) I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt 
at animalske biprodukter ikke skal bearbeides på samme

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 5.8.2008, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2010 av 11. juni 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 16.9.2010, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 523/2008 (EUT L 153 av 12.6.2008, s. 23).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 777/2008

av 4. august 2008

om endring av vedlegg I, V og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om 
hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(*)

 2015/EØS/29/04

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

Utferdiget i Brussel, 4. august 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

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

1. Vedlegg I nr. 6 skal lyde:

«6. ”blodmel” produkter som er framstilt ved varmebehandling av blod eller bestanddeler av blod i samsvar med 
vedlegg VII kapittel II og skal brukes til fôr eller som organisk gjødsel,»

2. Vedlegg V kapittel I nr. 1 bokstav a) skal lyde:

og dyrs helse som følge av bearbeiding av animalske biprodukter som kommer fra slike slakterier, begrenses 
ved at minst følgende vilkår er oppfylt:

i) Bearbeidingsanlegget er fysisk atskilt fra slakteriet, om nødvendig ved at bearbeidingsanlegget er plassert 
i en bygning som er fullstendig atskilt fra slakteriet.

ii) Følgende er installert og i drift:

– et transportsystem som knytter bearbeidingsanlegget til slakteriet,

– atskilte innganger, mottaksområder og utganger for bearbeidingsanlegget og slakteriet.

iii) Det er truffet tiltak for å hindre spredning av risiko via personalet som arbeider i bearbeidingsanlegget og 
på slakteriet.

iv) Uvedkommende personer og dyr har ikke adgang til bearbeidingsanlegget.

Når det gjelder bearbeidingsanlegg for materiale i kategori 3, kan vedkommende myndighet som unntak fra 
punkt i)-iv) tillate andre vilkår enn dem som er fastsatt i nevnte punkter, som har som formål å begrense 
risikoen for menneskers og dyrs helse, herunder risiko som følge av bearbeiding av materiale i kategori 3 som 
kommer fra andre anlegg som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004. Dersom en medlemsstats 
vedkommende myndigheter gjør bruk av dette unntak, skal medlemsstaten underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om dette innenfor rammen av komiteen nevnt i artikkel 33 nr. 1.»

3. I vedlegg VII kapittel II punkt A nr. 1 skal første ledd lyde:

 «Bearbeidet animalsk protein fra pattedyr skal være behandlet med bearbeidingsmetode 1. Svineblod eller 
bestanddeler av svineblod kan imidlertid i stedet være behandlet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, 
forutsatt, dersom metode 7 er brukt, at det er gjennomført en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 
80 °C.»

______________


