4. 8. 1999

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

L 204/37

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 1999
για τη λήψη µέτρων που εφαρµόζονται στην επεξεργασία ορισµένων ζωικών αποβλήτων για την προστασία από τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, και την τροποποίηση της απόφασης 97/735/ΕΚ
της Επιτροπής
(1999/534/ΕΚ)
ικανό να αδρανοποιήσει πλήρως τον παθογόνο παράγοντα
της τροµώδους νόσου των προβάτων στα κρεατοστεάλευρα·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι, τα
συστήµατα που απεδείχθησαν αναποτελεσµατικά δεν θα
χρησιµοποιούνται για τη µεταποίηση ζωικών αποβλήτων
προερχόµενων από θηλαστικά, για να προστατευθούν τα
ζώα από τον κίνδυνο της παρουσίας παθογόνων παραγόντων
της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στις ζωοτροφές, εκτός
εάν στη διεργασία προστεθεί µια άλλη αποτελεσµατική φάση
αποστείρωσης·

(6)

κατά τη συνεδρίασή του στις 1, 2 και 3 Απριλίου 1996, το
Συµβούλιο κατέληξε ότι, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από
την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της µόνιµης
κτηνιατρικής επιτροπής, µε την οποία θα επιβάλλεται η
επεξεργασία όλων των ζωικών αποβλήτων των προερχοµένων από θηλαστικά στην Κοινότητα, βάσει µεθόδου η
οποία έχει εµπράκτως αποδειχθεί αποτελεσµατική για την
αδρανοποίηση των παθογόνων παραγόντων της τροµώδους
νόσου των προβάτων και της ΣΕΒ· επί του παρόντος, η µόνη
διεργασία που ανταποκρίνεται σ’ αυτήν την περιγραφή είναι
η επιβολή θερµότητας σε σύστηµα τήξης, στο οποίο επιτυγχάνεται θερµοκρασία κατ’ ελάχιστο 133 °C υπό πίεση 3 bar
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 20 λεπτών· η διεργασία
αυτή δύναται να εφαρµόζεται ως η µόνη επεξεργασία ή ως
προ- ή µετα-διεργασία της φάσης αποστείρωσης·

(7)

η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή διατύπωσε γνώµη,
στις 26 και 27 Μαρτίου 1998, για την ασφάλεια των
κρεατοστεαλεύρων που προέρχονται από θηλαστικά ζώα,
υποκείµενα κατά φυσικό ή πειραµατικό τρόπο στις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)· η γνώµη αυτή ενηµερώθηκε µε βάση µια επιστηµονική έκθεση για την ασφάλεια των κρεατοστεαλεύρων που προέρχονται από θηλαστικά ζώα, τα οποία χρησιµοποιούνται στη διατροφή µη
µηρυκαστικών ζώων εκτροφής τα οποία προορίζονται για
την παραγωγή τροφίµων, η οποία εγκρίθηκε από την επιστηµονική συντονιστική επιτροπή στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου
1998·

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους
που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων
ζώων και προϊόντων µε σκοπό την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

η οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου (2), θεσπίζει τους
υγειονοµικούς κανόνες για τη διάθεση και τη µεταποίηση
ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την
προστασία από τους παθογόνους οργανισµούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή µε βάση τα ψάρια·

(2)

η απόφαση 92/562/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), ορίζει τα εναλλακτικά συστήµατα θερµικής επεξεργασίας, τα οποία προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ σηµείο 6 στοιχείο
γ) της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ·

(3)

το 1994, η φάση 1 µιας επιστηµονικής µελέτης των
φυσικών παραµέτρων που πρέπει να εφαρµόζονται για την
αδρανοποίηση των παθογόνων παραγόντων της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) και της τροµώδους
νόσου των προβάτων, προσδιόρισε τις ελάχιστες παραµέτρους που είναι αναγκαίες για την αδρανοποίηση του παράγοντα της ΣΕΒ· προσδιόρισε επίσης ορισµένες µη αποτελεσµατικές διεργασίες·

(4)

τα αποτελέσµατα της φάσης 2 της ανωτέρω µελέτης κατέδειξαν ότι, µόνον ένα από τα ελεγχθέντα συστήµατα ήταν

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
(2) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(3) ΕΕ L 359 της 9.12.1992, σ. 23· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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κατάσταση των χωρών εξαγωγής· το άρθρο 3.12.13.16 του
εν λόγω κώδικα συνιστά τους όρους που αφορούν την
προέλευση και τη µεταποίηση που πρέπει να τηρούνται ώστε
το στέας (εκτός από το στέας χωρίς πρωτεΐνες) και τα
παράγωγά του (εκτός από τα παράγωγα χωρίς πρωτεΐνες),
να µπορούν να τίθενται σε εµπορία·

είναι ανάγκη να προσδιοριστεί το µέγιστο µέγεθος των
σωµατιδίων και ο ελάχιστος χρόνος και θερµοκρασία που
πρέπει να εφαρµόζονται στα εγκεκριµένα συστήµατα, µε
σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω συστήµατα λειτουργούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν αποδειχθεί
αποτελεσµατικές·
(14)

οι ειδικές χρήσεις των ζωικών αποβλήτων µπορούν να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης· εξάλλου, τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικούς
σκοπούς, µπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης, εφόσον µπορεί να διασφαλιστεί
ότι δεν θα εισέλθουν στη ζωική τροφική αλυσίδα ή ότι δεν
θα χρησιµοποιηθούν ως λιπάσµατα·

(15)

φαίνεται λοιπόν αναγκαία η εµπεριστατωµένη αναδιατύπωση
της απόφασης 96/449/ΕΚ· για λόγους σαφήνειας, η εν
λόγω απόφαση πρέπει να αντικατασταθεί·

(16)

η απόφαση 97/735/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου
1997, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά
το εµπόριο ορισµένων κατηγοριών ζωικών αποβλήτων
θηλαστικών (2), θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της παρούσας απόφασης·

(17)

η παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρµοστεί µε την επιφύλαξη της απόφασης 98/256/ΕΚ του Συµβουλίου (3), και της
απόφασης 98/653/ΕΚ της Επιτροπής (4), που καθόρισαν
τους ειδικούς όρους παραγωγής αµινοξέων, πεπτιδίων, στέατος και προϊόντων στέατος, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην
Πορτογαλία·

(18)

η λήψη της παρούσας απόφασης δεν πρέπει να θίξει τη
θέσπιση κανόνων που αφορούν την οργάνωση της
πρόληψης και της καταπολέµησης της ΜΣΕ·

(19)

η Επιτροπή, µε την απόφαση 97/534/ΕΚ (5), απαγόρευσε τη
χρήση υλικού που παρουσιάζει κίνδυνο από άποψη ΜΣΕ·

(20)

η Επιτροπή, µε την απόφαση 98/272/ΕΚ (6), καθόρισε µέτρα
που εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ζώων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ·

(21)

η µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή δεν διατύπωσε θετική γνώµη,

πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον έλεγχο των
εγκαταστάσεων·

στις 12 ∆εκεµβρίου 1994, η επιστηµονική κτηνιατρική επιτροπή συνέστησε λεπτοµερείς διαδικασίες επικύρωσης των
διεργασιών τήξης· εν αναµονή της επιστηµονικής ανασκόπησης των διαδικασιών αυτών, είναι ανάγκη να καθοριστεί ένας κατάλογος από δείκτες που να βασίζεται, ανάλογα
µε την περίπτωση, στην ανωτέρω επιστηµονική σύσταση, για
να χρησιµοποιείται για την επικύρωση των διεργασιών τήξης
ώστε να κατοχυρώνεται ότι οι παράµετροι που ορίζονται
στην εν λόγω απόφαση εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση·

η απόφαση 96/449/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου
1996, σχετικά µε την έγκριση εναλλακτικών συστηµάτων
θερµικής επεξεργασίας για την επεξεργασία ζωικών
αποβλήτων µε σκοπό την αδρανοποίηση των παθογόνων
παραγόντων της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (1), προβλέπει ότι, από την 1η Απριλίου 1997, ορισµένα απόβλητα
θηλαστικών ζώων τα οποία δεν έχουν µεταποιηθεί σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση,
δεν πρέπει να δίδονται ως τροφή στα ζώα· κατά τις πρόσφατες κοινοτικές επιθεωρήσεις, διαπιστώθηκε ότι, υπάρχουν
προβλήµατα στην εφαρµογή της εν λόγω απόφασης που
οφείλονται σε δυσχέρειες συνδεόµενες µε τη νοµική ερµηνεία της·
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

(12)

(13)

στις 26 και 27 Μαρτίου 1998, η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη για την ασφάλεια του στέατος που παράγεται από ιστούς µηρυκαστικών· για να ληφθεί
υπόψη η επιστηµονική αυτή γνώµη, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις για την παραγωγή τετηγµένων λιπών
που παράγονται από ιστούς µηρυκαστικών· συντρέχει λοιπόν
λόγος να προβλεφθεί κάποια χρονική περίοδος για την
εφαρµογή αυτών των απαιτήσεων·

η αναθεώρηση του ζωοϋγειονοµικού κώδικα του διεθνούς
γραφείου επιζωοτίων (∆ΓΕ) όσον αφορά τη ΣΕΒ θεσπίστηκε
κατά τη γενική συνέλευση του ∆ΓΕ στο Παρίσι, στις 29
Μαΐου 1998· το άρθρο 3.2.13.3 του κώδικα αυτού συνιστά
ότι, εάν το στέας χωρίς πρωτεΐνες (µέγιστη περιεκτικότητα
σε ακαθαρσίες 0,15 % κατά βάρος) παράγεται από υγιή
ζώα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες µπορούν να επιτρέπουν
χωρίς περιορισµούς την εισαγωγή και τη διαµετακόµιση
αυτού του στέατος στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από την

(1) ΕΕ L 184 της 24.7.1996, σ. 43.

Άρθρο 1
1.
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στη µεταποίηση ζωικών
αποβλήτων θηλαστικών χαµηλού ή υψηλού κινδύνου που υπάγονται στην οδηγία 90/667/ΕΟΚ, συµπεριλαµβανοµένων των υποπροϊόντων θηλαστικών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων που
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα απόβλητα στα οποία
εφαρµόζεται η παρούσα απόφαση, να µεταποιούνται σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.
3.

Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στη µεταποίηση:

α) υλικού χαµηλού κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας 90/
667/ΕΟΚ, για την παραγωγή τροφίµων για τα οικόσιτα ζώα·
(2) ΕΕ L 294 της 28.10.1997, σ. 7.
(3) ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 32· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/692/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της
4.12.1998, σ. 28).
4
( ) ΕΕ L 311 της 20.11.1998, σ. 23.
(5) ΕΕ L 216 της 8.8.1997, σ. 95· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/745/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σ. 113).
6
( ) ΕΕ L 122 της 24.4.1998, σ. 59.
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β) ζωικών αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο ii)
της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη
διατροφή ζώων ζωολογικών κήπων ή τσίρκων, γουνοφόρων
ζώων, κυνηγετικών σκύλων αναγνωρισµένων κυνηγετικών
οµάδων ή τη σκωληκοκαλλιέργεια·
γ) κοκάλων χωρίς λίπος για την παραγωγή ζελατίνης·
δ) κατεργασµένων και ακατέργαστων δερµάτων για την παραγωγή
ζελατίνης, κολλαγόνου και προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών,
οπλών, κεράτων και τριχών·
ε) αδένων, ιστών και οργάνων φαρµακευτικής χρήσης·
στ) αίµατος και προϊόντων αίµατος·
ζ) γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων·
η) αποβλήτων µη µηρυκαστικών για την παραγωγή τετηγµένων
λιπών, εξαιρουµένων των υπολειµµάτων λίπους που προέρχονται από την εν λόγω παραγωγή·
θ) αποβλήτων µηρυκαστικών χαµηλού κινδύνου για την
παραγωγή τετηγµένων λιπών, εξαιρουµένων των υπολειµµάτων
λίπους που προέρχονται από την εν λόγω παραγωγή·
ι) ζωικών αποβλήτων για την παραγωγή προϊόντων για τα οποία
µπορεί να εξασφαλισθεί ότι, δεν θα εισέλθουν στη ζωική ή την
ανθρώπινη τροφική αλυσίδα και δεν θα χρησιµοποιηθούν ως
λιπάσµατα·
και, έως την 1η Ιουλίου 2000:
ια) αποβλήτων µηρυκαστικών υψηλού κινδύνου για την παραγωγή
τετηγµένων λιπών, εξαιρουµένων των υπολειµµάτων λίπους που
προέρχονται απ’ αυτή την παραγωγή·
ιβ) κοκάλων που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
4.
Τα κράτη µέλη που έχουν ήδη επιβάλει απαιτήσεις για την
µεταποίηση αποβλήτων για τα οποία εφαρµόζεται η παρούσα απόφαση, οι οποίες είναι αυστηρότερες από τις προβλεπόµενες στο
παράρτηµα Ι, µπορούν να διατηρήσουν τις τωρινές απαιτήσεις τους.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, τα πάσης φύσεως τετηγµένα λίπη που παράγονται από απόβλητα µηρυκαστικών καθαρίζονται κατά τρόπον ώστε τα µέγιστα ποσοστά των συνολικών
εναποµενόντων µη διαλυτών ακαθαρσιών να µην υπερβαίνουν
ποσοστό 0,15 % κατά βάρος.
2.
Το άρθρο 1 παράγραφος 2 και η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στην παραγωγή τετηγµένων λιπών
που παράγονται από απόβλητα µηρυκαστικών, εάν τα τελευταία
προορίζονται για µεταποίηση σύµφωνα µε µέθοδο που πληροί
τουλάχιστον τις προδιαγραφές µιας των διεργασιών που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ ή για τα οποία µπορεί να εξασφαλιστεί
ότι δεν θα εισέλθουν στη ζωική ή στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.
Άρθρο 3
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 2,
τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν:
α) τη µεταποίηση των αποβλήτων στα οποία εφαρµόζεται η
παρούσα απόφαση µε µέθοδο που δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, εάν της µετα-
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ποίησης αυτής έπεται διεργασία που ανταποκρίνεται στις εν
λόγω απαιτήσεις ή εάν το προκύπτον πρωτεϊνούχο υλικό καταστρέφεται µε ενταφιασµό, αποτέφρωση, χρησιµοποίηση ως καύσιµο ή παρόµοια µέθοδο που εγγυάται την ασφαλή αχρήστευση·
β) την παραγωγή τετηγµένων ζωικών λιπών που παράγονται από
ζωικά απόβλητα µηρυκαστικών υψηλού κινδύνου µε µέθοδο
που δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα
Ι ή τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, εάν
της µεταποίησης αυτής έπεται διαδικασία που ανταποκρίνεται
στις εν λόγω απαιτήσεις ή προδιαγραφές ή εάν το προκύπτον
επεξεργασµένο λίπος καταστρέφεται µε ενταφιασµό, αποτέφρωση, χρησιµοποίηση ως καύσιµο ή παρόµοια µέθοδο που
εγγυάται την ασφαλή αχρήστευση.
Τα κράτη µέλη που επιτρέπουν µέθοδο που προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο θεσπίζουν σύστηµα ελέγχου για να βεβαιωθούν ότι, τα
απόβλητα στα οποία εφαρµόζεται η παρούσα απόφαση, και τα
οποία δεν µεταποιήθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι ή τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙ, δεν µπορούν να εισέλθουν στη ζωική τροφική αλυσίδα ούτε να χρησιµοποιηθούν ως λιπάσµατα.

Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, οι εγκαταστάσεις, οι οποίες
εγκρίνονται σύµφωνα µε την οδηγία 90/667/ΕΟΚ και µεταποιούν
απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εκτός των
εγκαταστάσεων που επεξεργάζονται απόβλητα δυνάµει του άρθρου
1 παράγραφος 3 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α),
λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο
παράρτηµα Ι και επικυρώνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
θεσπίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν ελέγχους της λειτουργίας των εν
λόγω εγκαταστάσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για τις εγκαταστάσεις, πρέπει να τηρούνται βιβλία σχετικά µε τη θερµοκρασία,
την πίεση και το µέγεθος των σωµατιδίων.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 90/667ΒΟΚ, τα
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ο κατάλογος των εγκεκριµένων
εγκαταστάσεων µεταποίησης ζωικών αποβλήτων, περιλαµβάνει τις
εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5
Στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης 97/735/ΕΚ, η φράση «που ορίζονται από την κτηνιατρική επιστηµονική επιτροπή» αντικαθίσταται
από τη φράση «που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης
1999/534/ΕΚ»

Άρθρο 6
1.

Η απόφαση 96/449/ΕΚ καταργείται.

2.
Κάθε αναφορά στην απόφαση 96/449/ΕΚ θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση. Ιδιαίτερα, κάθε αναφορά στο άρθρο
1 παράγραφος 2 της απόφασης αυτής θεωρείται ως αναφορά στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης και κάθε αναφορά στο παράρτηµα της εν λόγω απόφασης θεωρείται ως αναφορά στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1999.
Ωστόσο, το άρθρο 2 παράγραφος 1 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 1999.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K. HEMILÄ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ελάχιστες απαιτήσεις για την µεταποίηση ζωικών αποβλήτων θηλαστικών:
α) µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων:
β) θερµοκρασία:
γ) χρόνος:
πίεση (απόλυτη) παραγόµενη µε κεκορεσµένο ατµό (1):

50 mm
> 133 °C
20 λεπτά αδιαλείπτως
3 bar

Η µεταποίηση µπορεί να διενεργείται σε σύστηµα διαλείπτουσας (κατά παρτίδες) ή συνεχούς λειτουργίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
1. Τρανσεστεροποίηση ή υδρόλυση σε τουλάχιστον 200 °C και υπό αντίστοιχη κατάλληλη πίεση επί 20 λεπτά (γλυκερίνη,
λιπαρά οξέα και εστέρες).
2. Σαπωνοποίηση µε NaOH 12 M (γλυκερίνη και σαπούνι):
— σε σύστηµα διαλείπτουσας λειτουργίας: σε 95 °C επί τρεις ώρες ή
— σε σύστηµα συνεχούς λειτουργίας: σε 140 °C υπό πίεση 2 bar (2 000 hPa) επί 8 λεπτά ή ισοδύναµες συνθήκες.

(1) «Κεκορεσµένος ατµός» σηµαίνει ότι, έχει αφαιρεθεί όλη η ποσότητα αέρα, και αντικατασταθεί από ατµό σε ολόκληρο το θάλαµο
αποστείρωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ
Οι διαδικασίες επικύρωσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες:
1. Περιγραφή της διεργασίας (µε διάγραµµα ροής της διαδικασίας).
2. Εντοπισµός των κρίσιµων παραµέτρων ελέγχου (CCP) και του ρυθµού επεξεργασίας υλικού για το σύστηµα συνεχούς
λειτουργίας.
3. Συµµόρφωση προς τις ακόλουθες απαιτήσεις µεταποίησης:
α)
β)
γ)
δ)

µέγιστο µέγεθος σωµατιδίων:
θερµοκρασία:
χρόνος:
πίεση (απόλυτη) παραγόµενη µε κεκορεσµένο ατµό:

50 mm
> 133 °C
τουλάχιστον 20 λεπτά αδιαλείπτως
τουλάχιστον 3 bar.

4. Επίτευξη των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι:
α) µέγεθος των σωµατιδίων για τη συνεχή επεξεργασία και τη διαλείπουσα επεξεργασία υπό πίεση: καθορίζεται από το
µέγεθος της οπής της µηχανής κιµαδοποίησης ή της πρέσας·
β) θερµοκρασία, πίεση, χρόνος και ταχύτητα επεξεργασίας υλικού (µόνο για το σύστηµα συνεχούς λειτουργίας):
i) σύστηµα διαλείπουσας λειτουργίας υπό πίεση:
— η θερµοκρασία πρέπει να παρακολουθείται µε µόνιµο θερµοστοιχείο, και να καταγράφεται σε κλίµακα πραγµατικού
χρόνου,
— η φάση υπό πίεση πρέπει να παρακολουθείται µε µόνιµο µανόµετρο. Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε κλίµακα
πραγµατικού χρόνου,
— η διάρκεια της επεξεργασίας πρέπει να εµφαίνεται µε διαγράµµατα χρόνου/θερµοκρασίας και χρόνου/πίεσης,
Τουλάχιστον µία φορά το έτος πρέπει να διενεργείται βαθµονόµηση του θερµοστοιχείου και του µανοµέτρου.
ii) σύστηµα επεξεργασίας συνεχούς λειτουργίας υπό πίεση:
— η θερµοκρασία και η πίεση πρέπει να παρακολουθούνται µε θερµοστοιχεία ή µε θερµοαισθητήρα υπερύθρου
ακτινοβολίας και µε µανόµετρα, που χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένα σηµεία σε όλο το σύστηµα επεξεργασίας
κατά τρόπο ώστε η θερµοκρασία και η πίεση να ανταποκρίνονται στους όρους του παραρτήµατος Ι, σε ολόκληρο ή
σε τµήµα του συστήµατος επεξεργασίας µε συνεχή λειτουργία· η θερµοκρασία και η πίεση πρέπει να καταγράφονται
σε κλίµακα πραγµατικού χρόνου·
— η µέτρηση του ελάχιστου χρόνου µετάβασης σε όλο το σχετικό µέρος του συστήµατος επεξεργασίας µε συνεχή
λειτουργία, όπου η θερµοκρασία και η πίεση ανταποκρίνονται στους όρους του παραρτήµατος Ι, πρέπει να
παρέχεται στις αρµόδιες αρχές µε αδιάλυτους ιχνοθέτες (όπως δηλαδή διοξείδιο του µαγγανίου) ή σύµφωνα µε
µέθοδο που προσφέρει ισοδύναµες εγγυήσεις. Η ακριβής µέτρηση και ο αυστηρός έλεγχος του ρυθµού επεξεργασίας υλικού είναι ουσιαστικής σηµασίας και πρέπει να µετρείται στη διάρκεια της δοκιµασίας επικύρωσης, σε
συσχετισµό µε CCP που µπορεί να παρακολουθείται συνεχώς, όπως παραδείγµατος χάρη:
— αριθµός περιστροφών ανά λεπτό (ΣΑΛ) του τροφοδοτικού κοχλία ή
— ηλεκτρική ισχύς (ένταση ρεύµατος σε δεδοµένη τάση), ή
— ρυθµός εξάτµισης/συµπύκνωσης ή
— αριθµός διαδροµών του εµβόλου της αντλίας ανά µονάδα χρόνου.Ο πάσης φύσεως εξοπλισµός µέτρησης και
παρακολούθησης πρέπει να βαθµονοµείται τουλάχιστον µια φορά ανά έτος.
Οι διαδικασίες επικύρωσης πρέπει να επαναλαµβάνονται κατά τακτά διαστήµατα ή όταν η αρµόδια αρχή το κρίνει αναγκαίο,
και οπωσδήποτε κάθε φορά που επιφέρεται σηµαντική αλλαγή στη διεργασία (τροποποίηση των µηχανηµάτων, αλλαγή πρώτων
υλών κ.λπ.)
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