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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 808/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

νες ζωικές πρωτενες που προέρχονται από θηλαστικά, λόγω
του ότι τέτοιο υλικό προορίζεται αποκλειστικά για ζωικό
απόβλητο ως συνέπεια της απαγόρευσης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1) και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 5 και το άρθρο 32 παράγραφος 1,

(7)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει συνεπώς να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις
16-17 Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την ασφάλεια, ως προς
τις ΜΣΕ, των µονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης
χαµηλού δυναµικού κατά την αποτέφρωση δυνητικώς
µολυσµένων από ΜΣΕ ζωικών υλικών.
Για να ληφθεί υπόψη η γνώµη αυτή, είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/
2002 όσον αφορά τη λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού για την τελική διάθεση
των σφαγίων ορισµένων ζώων.
Επιπλέον, τα παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 πρέπει να τροποποιηθούν ώστε µε ορισµένες
τεχνικές τροποποιήσεις να είναι περισσότερο σύµφωνα µε τα
άρθρα του κανονισµού και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες
που ισχύουν για ορισµένα πρόσθετα προϊόντα.

(4)

Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες για την επεξεργασία των λυµάτων από χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος µικροβιολογικής ή άλλης µόλυνσης ως
συνέπεια του εν γένει χειρισµού υλικών της κατηγορίας 1 ή
2.

(5)

Πρέπει επίσης να διορθωθεί το τεχνικό λάθος που επιδρά
στις τεχνικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται στη µεταποίηση
των υποπροϊόντων σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.

(6)

Ενώ παραµένει σε ισχύ η απαγόρευση για τη χρήση ορισµένων ζωοτροφών που προβλέπεται στην απόφαση 2000/766/
ΕΚ του Συµβουλίου (2), είναι σκόπιµο να εφαρµοστούν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις µεταποίησης για τις µεταποιηµέ-

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 306 της 7.12.2002, σ. 32.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«α) να χρησιµοποιούνται µόνο για την τελική διάθεση νεκρών
ζώων συντροφιάς, ζωικών υποπροϊόντων όπως αναφέρεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5 παράγραφος 2
και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στα οποία δεν εφαρµόζεται η οδηγία 2000/76/ΕΚ.»
2. Στο άρθρο 12 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):
«η) να πληρούνται οι όροι του παραρτήµατος IV, κεφάλαιο VII
κατά τη χρήση για την τελική διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο β).»
3. Τα παραρτήµατα Ι έως IX τροποποιούνται σύµφωνα µε το
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

13.5.2003

13.5.2003
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήµατα Ι έως ΙΧ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) οι ορισµοί των παραγράφων 15, 37, 42 και 55 έως 58 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«15. “υπολείµµατα τροφίµων”: όλα τα υπολείµµατα τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών
ελαίων, από εστιατόρια, µονάδες τροφοδοσίας και µαγειρεία, συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µαγειρείων και
των µαγειρείων νοικοκυριού·»
«37. “κόπρος”: περιττώµατα ή/και ούρα εκτρεφόµενων ζώων, µε ή χωρίς στρωµνή, ή γκουανό, που µπορεί είτε να µην
έχουν υποστεί µεταποίηση είτε να έχουν µεταποιηθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήµατος VIII ή διαφορετικά να έχουν µετασχηµατιστεί σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή λιπασµατοποίησης·»
«42. “µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες”: ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται εξ ολοκλήρου από υλικά της κατηγορίας 3, οι
οποίες έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήµατος V ώστε να είναι κατάλληλες
να χρησιµοποιηθούν απευθείας ως υλικά ζωοτροφών ή για άλλες χρήσεις σε ζωοτροφές, συµπεριλαµβανοµένων των
τροφών για ζώα συντροφιάς, ή για χρησιµοποίηση σε οργανικά λιπάσµατα ή βελτιωτικά του εδάφους· ωστόσο, δεν
περιλαµβάνονται τα προϊόντα αίµατος, το γάλα, τα προϊόντα µε βάση το γάλα, το πρωτόγαλα, η ζελατίνη, οι υδρολυµένες πρωτεΐνες και το όξινο φωσφορικό ασβέστιο, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών, το φωσφορικό ασβέστιο και
το κολλαγόνο·»
«55. “αµεταποίητα φτερά και τµήµατα φτερών”: φτερά και τµήµατα φτερών που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε
ρεύµα ατµού ή µε άλλη µέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν παραµένει κανένα παθογόνο·
56. “αµεταποίητο µαλλί”: µαλλί προβάτων το οποίο δεν έχει υποστεί βιοµηχανικό πλύσιµο, δεν έχει ληφθεί από τη δέψη
ούτε έχει υποβληθεί σε επεξεργασία µε άλλη µέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν παραµένει κανένα παθογόνο·
57. “αµεταποίητες τρίχες”: τρίχες µηρυκαστικών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί βιοµηχανικό πλύσιµο, δεν έχουν ληφθεί
από τη δέψη ούτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε άλλη µέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν παραµένει κανένα παθογόνο·
58. “αµεταποίητες τρίχες χοίρων”: τρίχες χοίρων οι οποίες δεν έχουν υποστεί βιοµηχανικό πλύσιµο, δεν έχουν ληφθεί
από τη δέψη ούτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε άλλη µέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν παραµένει κανένα παθογόνο·»
β) οι ακόλουθοι ορισµοί προστίθενται µε την αρίθµηση από 59 έως 63:
«59. “κολλαγόνο”: το πρωτεϊνικό προϊόν που προέρχεται από δέρµατα και τένοντες ζώων, συµπεριλαµβανοµένων των
οστών µόνο στην περίπτωση των χοίρων, των πουλερικών και των ψαριών·
60. “Υλικά που προέρχονται από τις εργασίες εσχαρισµού”: εµφανή στερεά ζωικά υλικά που κατακρατούνται στην
εσχάρα λυµάτων, εφόσον απαιτείται διεργασία προεπεξεργασίας όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο IX.
61. “Μείγµατα λιπών και ελαίων”: επιπλέοντα ζωικά υλικά που συλλέγονται στην επιφάνεια του συστήµατος αφαίρεσης
λιπών από λύµατα, εφόσον απαιτείται διεργασία προεπεξεργασίας όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο IX.
62. “Ιλύς”: εµφανή στερεά ζωικά υλικά ή ιζήµατα που κατακρατούνται στην εσχάρα λυµάτων εφόσον απαιτείται διεργασία προεπεξεργασίας όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο IX.
63. “Υλικά από εργασίες εξάµµωσης”: εµφανή στερεά ζωικά υλικά ή ιζήµατα που κατακρατούνται στα συστήµατα εξάµµωσης, εφόσον αυτό αποτελεί διεργασία προεπεξεργασίας όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο IX.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«β)

i) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 3, η φράση “απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο”·
ii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 2 (εκτός της κόπρου και του περιεχοµένου του πεπτικού συστήµατος)
και µεταποιηµένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, η φράση “ακατάλληλα για κατανάλωση από ζώα”·
ωστόσο, όταν υλικό της κατηγορίας 2 προορίζεται για ζωοτροφές ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω άρθρου, στην ετικέτα θα αναγράφεται “προς ζωοτροφή για …” συµπληρωµένη µε την ονοµασία του είδους του ζώου (ζώων) για τα οποία προορίζεται το υλικό·
iii) στην περίπτωση υλικών της κατηγορίας 1 και των µεταποιηµένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, η
φράση “µόνο για τελική διάθεση”·
iv) στην περίπτωση της κόπρου και του περιεχοµένου του πεπτικού σωλήνα, η λέξη “κόπρος”·»

β) Στο κεφάλαιο ΙΙ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4. Το υλικό συσκευασίας πρέπει να αποτεφρώνεται ή να διατίθεται µε άλλους τρόπους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
αρµόδιας αρχής.»
γ) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Κατά τη µεταφορά, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα µεταποιηµένα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από εµπορικό
έγγραφο ή, όταν το απαιτεί ο παρών κανονισµός, από υγειονοµικό πιστοποιητικό εκτός από την περίπτωση µεταποιηµένων προϊόντων από υλικά της κατηγορίας 3 τα οποία προµηθεύονται εντός του ιδίου κράτους µέλους οι
τελικοί χρήστες, πλην των υπευθύνων επιχειρήσεων, από το λιανικό εµπόριο.»
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δ) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο ΙΧ:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Συλλογή ζωικών υλικών κατά την επεξεργασία λυµάτων
1. Οι µονάδες µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 1 και άλλοι χώροι όπου αφαιρείται υλικό ειδικού κινδύνου, τα σφαγεία και οι µονάδες µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2 πρέπει να διαθέτουν διεργασία προεπεξεργασίας για τη
συγκράτηση και συλλογή ζωικών υλικών ως αρχικό βήµα της επεξεργασίας λυµάτων. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην προεπεξεργασία αποτελείται από σιφώνια ή εσχάρα µε ανοίγµατα ή πλέγµα µεγέθους όχι µεγαλύτερου από
6 mm στο κάτω άκρο της διεργασίας ή ισοδύναµα συστήµατα που εξασφαλίζουν ότι τα στερεά σωµατίδια των λυµάτων που περνούν δεν υπερβαίνουν τα 6 mm.
2. Λύµατα από εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να εισέρχονται σε διεργασία προεπεξεργασίας
µε την οποία να εξασφαλίζεται ότι όλα τα λύµατα έχουν φιλτραριστεί µέσω της διεργασίας πριν από τη στράγγισή
τους από τις εγκαταστάσεις. ∆εν πρέπει να πολτοποιούνται ή να διαβρέχονται, κάτι που θα διευκόλυνε τη διέλευση
των ζωικών υλικών στο στάδιο της προεπεξεργασίας.
3. Όλα τα ζωικά υλικά που κατακρατούνται κατά την προεπεξεργασία στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται και µεταφέρονται ως υλικό της κατηγορίας 1 ή 2, αντιστοίχως, και η τελική τους διάθεση γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
4. Λύµατα που έχουν περάσει από τη διεργασία προεπεξεργασίας στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 και λύµατα από εγκαταστάσεις που δέχονται µόνο υλικό της κατηγορίας 3 υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα
µε τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας.»
3. Στο παράρτηµα ΙΙΙ κεφάλαιο 2 διαγράφονται οι παράγραφοι 5 και 10.
4. Το παράρτηµα ΙV τροποποιείται ως εξής:
α) στο κεφάλαιο Ι η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Η µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να σχεδιάζεται, να εξοπλίζεται και να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε
να τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι υγειονοµικοί όροι:
α) τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να διατίθενται το ταχύτερο µετά την άφιξή τους. Πρέπει να αποθηκεύονται κατάλληλα έως την τελική τους διάθεση·
β) οι περιέκτες, τα δοχεία και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µη µεταποιηµένου υλικού πρέπει
να καθαρίζονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα λύµατα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την αποθήκευση που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·
γ) πρέπει να λαµβάνονται συστηµατικά προληπτικά µέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων
παρασίτων. Προς τούτο, πρέπει να χρησιµοποιείται τεκµηριωµένο πρόγραµµα καταπολέµησης των παρασίτων·
δ) οι διαδικασίες καθαρισµού πρέπει να καθορίζονται και να τεκµηριώνονται για όλα τα µέρη των κτιρίων. Για τον
καθαρισµό πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλος εξοπλισµός και υλικά καθαρισµού·
ε) ο υγειονοµικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού. Τα προγράµµατα επιθεώρησης και τα αποτελέσµατά τους πρέπει να καταχωρούνται σε έγγραφα, τα οποία
να φυλάγονται τουλάχιστον επί δύο έτη.»
β) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο VII:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Αποτέφρωση υλικών της κατηγορίας 1 που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)
1. Η µονάδα αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σε πολύ στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
2. Τα ζώα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη µονάδα αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού, σε ζωικά υποπροϊόντα που πρόκειται να αποτεφρωθούν ή στην τέφρα που προκύπτει από την αποτέφρωση των ζωικών υποπροϊόντων. Εάν η µονάδα
αποτέφρωσης είναι τοποθετηµένη σε εκµετάλλευση εκτροφής ζώων:
α) πρέπει να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισµός µεταξύ του αποτεφρωτήρα, των ζώων, των τροφών και της
στρωµνής τους, εάν χρειαστεί και µε περίφραξη·
β) ο εξοπλισµός πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον αποτεφρωτήρα και να µη χρησιµοποιείται αλλού στην
εκτροφή·
γ) ο χειριστής πρέπει να αλλάζει εξωτερικό ρουχισµό και υπόδηση πριν από οποιοδήποτε χειρισµό ζώων ή ζωοτροφών.
3. Πρέπει να υπάρχει στεγασµένος, επισηµασµένος και στεγανός χώρος για την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων
και της τέφρας.
4. Ο χειριστής πρέπει να επαληθεύει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα αποτεφρώνονται κατά τρόπο ώστε να µετατρέπονται
πλήρως σε τέφρα. Η τέφρα πρέπει να διατίθεται σε χώρο υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε την οδηγία 1999/31/EΚ.
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5. Ατελώς αποτεφρωµένα ζωικά υποπροϊόντα δεν πρέπει να διατίθενται σε χώρο υγειονοµικής ταφής αλλά να αποτεφρώνονται εκ νέου ή διαφορετικά να διατίθενται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
6. Η µονάδα αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε κλίβανο µετάκαυσης.
7. Ο χειριστής πρέπει να τηρεί µητρώα µε τις ποσότητες, την κατηγορία και το είδος των ζωικών υποπροϊόντων που αποτεφρώνονται καθώς και την ηµεροµηνία αποτέφρωσης.
8. Η αρµόδια αρχή πρέπει να επιθεωρεί τη µονάδα αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού πριν από τη χορήγηση έγκρισης και
τουλάχιστον µία φορά ετησίως να ελέγχει τη συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό.»
5. Το παράρτηµα V τροποποιείται ως εξής:
α) στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) οι χώροι µεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τα σφαγεία, εκτός εάν
βρίσκονται σε τελείως χωριστό κτίριο. Ωστόσο ένα σύστηµα µεταφορέων µπορεί να συνδέει µια αυτόνοµη µονάδα
µεταποίησης µε ένα σφαγείο που βρίσκονται στον ίδιο τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
i) υπάρχουν ξεχωριστές είσοδοι, λεκάνες υποδοχής, εξοπλισµός, έξοδοι και προσωπικό για τη µονάδα µεταποίησης
και το σφαγείο και
ii) τα ζωικά υποπροϊόντα προς µεταποίηση προέρχονται από την ίδια µονάδα·
Απαγορεύεται η είσοδος στη µονάδα µεταποίησης ατόµων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων.»
β) στο κεφάλαιο ΙΙΙ η παράγραφος 4 της µεθόδου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Τα ζωικά υποπροϊόντα µπορούν να θερµαίνονται κατά τρόπον ώστε οι απαιτήσεις χρόνου και θερµοκρασίας να επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως.»
6. Το παράρτηµα VI τροποποιείται ως εξής:
α) το κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξής:
i) η παράγραφος 7 στοιχείο α) σηµείο i) του κεφαλαίου Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«i) Στα υλικά της κατηγορίας 2 (εκτός από την κόπρο και το περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος χωρίς το πεπτικό
σύστηµα, εκτός επίσης από το γάλα και το πρωτόγαλα), που προορίζονται για µονάδες παραγωγής βιοαερίου ή
µονάδες λιπασµατοποίησης ή για να χρησιµοποιηθούν ως οργανικά λιπάσµατα ή βελτιωτικά εδάφους, και»
ii) στην παράγραφο 7 στοιχείο β) διαγράφεται η δεύτερη υποπαράγραφος.
β) Το κεφάλαιο ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
i) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Εάν η µονάδα παραγωγής βιοαερίου βρίσκεται στο χώρο όπου φυλάσσονται ζώα εκτροφής, οι µονάδες πρέπει να
είναι εγκατεστηµένες σε επαρκή απόσταση από την περιοχή όπου εκτρέφονται τα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να
υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισµός της µονάδας από τα ζώα, τις τροφές τους και τη στρωµνή τους, µε περίφραξη εάν χρειαστεί. Η µονάδα παραγωγής βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε:
α) µονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, µε:
i) εγκαταστάσεις παρακολούθησης της θερµοκρασίας ανά πάσα στιγµή,
ii) µηχανήµατα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσµάτων αυτών των µετρήσεων και
iii) επαρκές σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρµανσης· και
β) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης των οχηµάτων και των περιεκτών κατά την έξοδό
τους από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου.
Ωστόσο, η ύπαρξη µονάδας παστερίωσης/εξυγίανσης δεν είναι υποχρεωτική για τις µονάδες παραγωγής βιοαερίου οι οποίες µετασχηµατίζουν µόνον ζωικά υποπροϊόντα που έχουν υποβληθεί στη µέθοδο µεταποίησης 1.
Επιπλέον, η ύπαρξη µονάδας παστερίωσης/εξυγίανσης δεν είναι υποχρεωτική για τις µονάδες παραγωγής
βιοαερίου οι οποίες µετασχηµατίζουν µόνον υλικό της κατηγορίας 3 το οποίο έχει υποβληθεί αλλού σε παστερίωση/εξυγίανση.
2. Εάν η µονάδα λιπασµατοποίησης βρίσκεται στο χώρο όπου φυλάσσονται ζώα εκτροφής, η µονάδα πρέπει να είναι
εγκατεστηµένη σε επαρκή απόσταση από την περιοχή όπου εκτρέφονται τα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει
πλήρης φυσικός διαχωρισµός της µονάδας από τα ζώα, τις τροφές τους και τη στρωµνή τους, µε περίφραξη εάν
χρειαστεί. Η µονάδα λιπασµατοποίησης πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε:
α) κλειστό αντιδραστήρα λιπασµατοποίησης, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, µε:
i) εγκαταστάσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της θερµοκρασίας,
ii) συσκευές για την καταγραφή, εάν χρειαστεί συνεχώς, των αποτελεσµάτων αυτών των µετρήσεων, και
iii) επαρκές σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρµανσης, και

L 117/5

L 117/6

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

β) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης των οχηµάτων και των περιεκτών που µεταφέρουν
ανεπεξέργαστα ζωικά υποπροϊόντα.
Ωστόσο µπορούν να επιτρέπονται και άλλα είδη συστηµάτων λιπασµατοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι
i) εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν πρόσβαση τα παράσιτα,
ii) η διαχείρισή τους γίνεται κατά τρόπον ώστε να τηρούνται για όλα τα υλικά στο σύστηµα ο απαιτούµενος
χρόνος και θερµοκρασία, συµπεριλαµβανοµένης, όπου χρειάζεται, συνεχούς παρακολούθησης των παραµέτρων,
iii) συµµορφώνονται µε όλες τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.»
ii) Η παράγραφος 4 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«β) κόπρος και περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος χωρίς το πεπτικό σύστηµα, γάλα και πρωτόγαλα, και»
iii) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«14. Εν αναµονή πάντως της θέσπισης κανόνων σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), όταν το µόνο
ζωικό υποπροϊόν που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη σε µονάδα βιοαερίου ή λιπασµατοποίησης είναι υπολείµµατα τροφίµων, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει τη χρήση ειδικών απαιτήσεων διαφορετικών από τις προβλεπόµενες στο παρόν κεφάλαιο, αρκεί να εξασφαλίζουν ισοδύναµο αποτέλεσµα όσον αφορά τη µείωση των
παθογόνων παραγόντων. Οι ειδικές αυτές απαιτήσεις µπορούν επίσης να εφαρµόζονται σε υπολείµµατα τροφίµων όταν είναι αναµεµειγµένα µε κόπρο, περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος που έχει αποχωριστεί από τον
πεπτικό σωλήνα, γάλα και πρωτόγαλα µε την προϋπόθεση ότι το τελικό υλικό θεωρείται υπόλειµµα τροφίµων.
Όταν τα µόνα υλικά ζωικής προέλευσης που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε µονάδα βιοαερίου ή λιπασµατοποίησης είναι η κόπρος, το περιεχόµενο του πεπτικού συστήµατος χωρίς το πεπτικό σύστηµα, το γάλα και το
πρωτόγαλα, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει τη χρήση ειδικών απαιτήσεων διαφορετικών από τις προβλεπόµενες στο παρόν κεφάλαιο υπό την προϋπόθεση ότι:
α) δεν θεωρεί ότι τα υλικά αυτά παρουσιάζουν κίνδυνο για την εξάπλωση σοβαρής µεταδοτικής νόσου,
β) θεωρεί ότι τα κατάλοιπα ή το παραγόµενο λίπασµα είναι ανεπεξέργαστο υλικό.»
7. Το παράρτηµα VII τροποποιείται ως εξής:
α) Το κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξής:
i) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Για την παραγωγή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον τα υλικά της κατηγορίας 3 που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ι) και
µόνον εφόσον ο χειρισµός, η αποθήκευση και η µεταφορά τους έχει γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8 και 9.»
ii) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 11:
«11. Τα µη χρησιµοποιηθέντα ή πλεονάζοντα µεταποιηµένα προϊόντα µπορούν, µετά από την ανεξίτηλη σήµανσή
τους:
α) να διατεθούν τελικά ως απόβλητα µε αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης εγκεκριµένη σύµφωνα µε το άρθρο 12·
β) να διατεθούν τελικά σε χώρο υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε την οδηγία 1999/31/EΚ· ή
γ) να µετασχηµατιστούν σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή µονάδα λιπασµατοποίησης εγκεκριµένη σύµφωνα
µε το άρθρο 15·»
β) Στο κεφάλαιο ΙΙ η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες θηλαστικών πρέπει να έχουν υποβληθεί στη µέθοδο µεταποίησης 1.
Ωστόσο, ενώ παραµένει σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης ορισµένων ζωοτροφών που προβλέπεται στην απόφαση
2000/766/ΕΚ, οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες από θηλαστικά µπορούν να υποβάλλονται σε κάποια από τις
µεθόδους µεταποίησης 1 έως 5 ή στη µέθοδο 7 και να φέρουν ανεξίτηλη σήµανση µε χρωστική ουσία ή διαφορετικά
αµέσως µετά τη µεταποίηση, πριν από την τελική τους διάθεση ως απόβλητα σύµφωνα µε την εφαρµοστέα κοινοτική
νοµοθεσία.
Ωστόσο, ενώ παραµένει σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης ορισµένων ζωοτροφών που προβλέπεται στην απόφαση
2000/766/ΕΚ, οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες από θηλαστικά που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε
τροφές ζώων συντροφιάς, οι οποίες µεταφέρονται σε περιέκτες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη χρήση
αυτή και όχι για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων ή ζωοτροφών για εκτρεφόµενα ζώα και έχουν αποσταλεί απευθείας από µονάδα µεταποίησης υλικού κατηγορίας 3 στις µονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς µπορούν
να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις µεθόδους µεταποίησης 1 έως 5 ή 7.»
γ) Στο κεφάλαιο IV η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα τετηγµένα λίπη πρέπει να παράγονται µε τις µεθόδους 1 έως 5 ή τη µέθοδο 7, εκτός εάν έχουν παραχθεί
σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου (*) ή το κεφάλαιο 9 του
παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου (**), και τα ιχθυέλαια πρέπει να παράγονται µε τη
µέθοδο 6, όπως ορίζεται στο παράρτηµα V κεφάλαιο ΙΙΙ.
Τα τετηγµένα λίπη που προέρχονται από µηρυκαστικά ζώα πρέπει να καθαρίζονται κατά τρόπο ώστε τα ανώτατα
επίπεδα των υπολειµµατικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να µην υπερβαίνουν το 0,15 % του βάρους.»
(*) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.
(**) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.
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ε) Στο κεφάλαιο VI η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών πρέπει να παράγονται µε µέθοδο παραγωγής που θα εµπεριέχει τα κατάλληλα
µέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µόλυνσης αµεταποίητου υλικού της κατηγορίας. Το µοριακό βάρος των
υδρολυµένων πρωτεϊνών πρέπει να είναι κάτω των 10 000 Dalton.
Επιπλέον, οι υδρολυµένες πρωτεΐνες που προέρχονται εν µέρει ή εξ ολοκλήρου από δέρµατα µηρυκαστικών παράγονται σε µονάδα µεταποίησης που λειτουργεί αποκλειστικά για την παραγωγή υδρολυµένων πρωτεϊνών, µε τη χρήση
µεθόδου στην οποία εµπεριέχεται η προετοιµασία αµεταποίητου υλικού της κατηγορίας 3 µε αλάτιση, ασβέστωση
και εντατική πλύση και στη συνέχεια:
α) έκθεση του υλικού σε pH ανώτερο του 11 για περισσότερες από τρεις ώρες, σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των
80 °C και στη συνέχεια σε θερµική επεξεργασία άνω των 140 °C επί 30 λεπτά, υπό πίεση ανώτερη των 3,6 bar·
β) έκθεση του υλικού σε pH 1 έως 2, στη συνέχεια σε pH ανώτερο του 11, η οποία ακολουθείται από θερµική επεξεργασία στους 140 °C επί 30 λεπτά υπό πίεση 3 bar· ή
γ) ισοδύναµη µέθοδος παραγωγής η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 2.»
στ) Στο κεφάλαιο VI η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζελατίνης και προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών εάν:
α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους XI του παραρτήµατος XI·
β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που περιλαµβάνεται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 29
παράγραφος 4·
γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού· και
δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.»
ζ) Το κεφάλαιο VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ειδικές απαιτήσεις για το όξινο φωσφορικό ασβέστιο
Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:
A. Κανόνες επεξεργασίας
1. Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο πρέπει να παράγεται µε διεργασία που:
α) εξασφαλίζει την πλήρη κονιορτοποίηση και την απολίπανση όλου του υλικού της κατηγορίας 3 που προέρχεται από οστά µε καυτό νερό και την επεξεργασία του µε αραιό υδροχλωρικό οξύ (σε ελάχιστη συγκέντρωση
4 % και pH µικρότερο του 1,5) επί τουλάχιστον δύο ηµέρες·
β) µετά την ανωτέρω διαδικασία, ακολουθεί επεξεργασία µε ασβέστιο, οπότε καταβυθίζεται ίζηµα όξινου φωσφορικού ασβεστίου µε pH 4 έως 7· και
γ) τελικά, ξηραίνεται µε αέρα το καταβυθιζόµενο ίζηµα επί 15 λεπτά σε θερµοκρασία 65 °C έως 325 °C στο
σηµείο εισόδου και σε τελική θερµοκρασία µεταξύ 30 °C και 65 °C, ή
µε ισοδύναµη επεξεργασία, η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.
2. Όταν το όξινο φωσφορικό ασβέστιο προέρχεται από οστά από τα οποία έχει αφαιρεθεί το λίπος, τα οστά αυτά
πρέπει να είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ύστερα από επιθεώρηση πριν και µετά τη σφαγή.
B. Εισαγωγές
3. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή όξινου φωσφορικού ασβεστίου εάν:
α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους XI του παραρτήµατος XI·
β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης η οποία αναγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 29
παράγραφος 4·
γ) έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού· και
δ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.»
η) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο VIII:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Ειδικές απαιτήσεις για το φωσφορικό ασβέστιο
Εκτός από τους γενικούς όρους του κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι
A. Κανόνες επεξεργασίας
1. Το φωσφορικό ασβέστιο πρέπει να παράγεται µε διεργασία που εξασφαλίζει:
α) ότι όλα τα υλικά της κατηγορίας 3 από οστά κονιορτοποιούνται και το λίπος τους αφαιρείται σε αντίρροπο
ρεύµα µε καυτό νερό (θραύσµατα οστών µικρότερα των 14 mm)·
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β) η άλεση των θραυσµάτων κάτω του 1 mm πριν από το ψήσιµο και συνεχής βρασµός µε ατµό στους 145 °C
επί 30 λεπτά υπό πίεση 4 bars·
γ) διαχωρισµός του ζωµού των πρωτεϊνών από τον υδροξυαπατίτη (φωσφορικό ασβέστιο) µε φυγοκέντρηση· και
δ) κοκκοποίηση του φωσφορικού ασβεστίου µετά την ξήρανση σε στρώµα υγρού µε αέρα στους 200 °C· ή
από ισοδύναµη µέθοδο παραγωγής η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 2.
B. Εισαγωγές
2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή φωσφορικού ασβεστίου εάν:
α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους XI του παραρτήµατος XI·
β) προέρχονται από εγκατάσταση µεταποίησης η οποία αναγράφεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο
29 παράγραφος 4·
γ) έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού· και
δ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6.»
8. Το παράρτηµα VIII τροποποιείται ως εξής:
α) Στο κεφάλαιο ΙΙ η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή/και της αποθήκευσης (προ της αποστολής) λαµβάνονται τυχαία δείγµατα ώστε
να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε τα ακόλουθα πρότυπα:
Salmonella: απουσία σε 25 gr, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 σε 1 g
όπου:
n

= ο αριθµός των προς έλεγχο δειγµάτων

m = κατώτατη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων· το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό εφόσον ο αριθµός των
βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m,
Μ

= µέγιστη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό αν ο αριθµός βακτηρίων
σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή ανώτερος από M· και

c

= αριθµός των δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ m και Μ. Το
δείγµα θεωρείται αποδεκτό εάν ο αριθµός των βακτηρίων των υπολοίπων δειγµάτων είναι ίσος ή κατώτερος
από m.
Ωστόσο για τις κονσερβοποιηµένες τροφές ζώων συντροφιάς που έχουν υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία
της παραγράφου 2, η δειγµατοληψία και ο έλεγχος για Salmonella και Enterobacteriaceae ενδέχεται να µην
είναι αναγκαίοι.»

β) Στο κεφάλαιο IV η παράγραφος 3 στοιχείο ε) σηµείο i) δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— σε σφαγεία εγκεκριµένα και επιτηρούµενα από τις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας. Πρέπει να κοινοποιείται στην
Επιτροπή και στα κράτη µέλη η διεύθυνση και ο αριθµός έγκρισης του σφαγείου ή πρέπει να αναγράφεται στο
πιστοποιητικό· ή»
γ) Στο κεφάλαιο VIII η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. α) Το αµεταποίητο µαλλί, οι αµεταποίητες τρίχες, οι αµεταποίητες τρίχες χοίρων και τα αµεταποίητα φτερά και µέρη
φτερών πρέπει να προέρχονται από ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) ή ια). Πρέπει να
είναι στεγνά και συσκευασµένα σε ασφαλές περίβληµα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για µη µεταποιηµένα φτερά και
µέρη φτερών που αποστέλλονται απευθείας από το σφαγείο στη µονάδα µεταποίησης, η αρµόδια αρχή µπορεί να
επιτρέψει την παρέκκλιση από την απαίτηση να είναι στεγνά, υπό την προϋπόθεση ότι:
i) λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση της νόσου·
ii) η µεταφορά γίνεται σε στεγανούς περιέκτες ή/και οχήµατα που πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται
αµέσως µετά από κάθε χρήση· και
iii) τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν.
β) Απαγορεύονται οι συναλλαγές τριχών χοίρου από περιοχές στις οποίες ενδηµεί η αφρικανική πανώλη των χοίρων,
µε εξαίρεση τις τρίχες χοίρων οι οποίες:
i) έχουν βραστεί, βαφεί ή λευκανθεί· ή
ii) έχουν υποβληθεί σε κάποια άλλη µορφή επεξεργασίας, µέσω της οποίας εξασφαλίζεται η θανάτωση των παθογόνων οργανισµών, υπό τον όρο ότι αυτό αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του αρµόδιου κτηνιάτρου του
τόπου καταγωγής. Η βιοµηχανική πλύση δεν θεωρείται µορφή επεξεργασίας κατά την έννοια της παρούσας
διάταξης.»
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δ) Στο κεφάλαιο IX η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα µελισσοκοµικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη µελισσοκοµία:
α) δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχή που υπόκειται σε απαγόρευση που συνδέεται µε:
i) την παρουσία αµερικανικής σηψιγονίας, εκτός εάν η αρµόδια αρχή έχει αξιολογήσει τον κίνδυνο ως αµελητέο,
έχει εκδώσει ειδική άδεια για τη χρήση µόνο σε εκείνο το κράτος µέλος και έχει λάβει όλα τα άλλα αναγκαία
µέτρα για να εξασφαλίσει τη µη εξάπλωση της νόσου· ή
ii) µε την παρουσία ακαρίασης, εκτός εάν η περιοχή προορισµού έχει λάβει πρόσθετες εγγυήσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (*)· και
β) πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 8 στοιχείο α) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.»
9. Στο παράρτηµα IX, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:
«2α. Ολόκληρα πτώµατα ζώων πρέπει να τυγχάνουν µεταχείρισης ως υλικά της κατηγορίας 2 κατά τη συλλογή και τη
µεταφορά, υπό την επιφύλαξη της απαίτησης για αφαίρεση του υλικού ειδικού κινδύνου για µετέπειτα τελική διάθεση
προτού χρησιµοποιηθεί το υπόλοιπο του σφαγίου για ζωοτροφές όπως ορίζεται στο άρθρο 23.»

(*) Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και
τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού ελέγχου, στις
ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54)·
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 63).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 809/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα πρότυπα µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 και κόπρου που
χρησιµοποιούνται σε µονάδες λιπασµατοποίησης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τα κράτη
µέλη έτσι ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για
να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς,
αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και χρήσης
ζωικών υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης
αυτών των υποπροϊόντων.

(3)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τα κράτη µέλη έτσι ώστε να είναι σε θέση να
επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εφαρµόζουν
τους εθνικούς κανόνες για τα πρότυπα µεταποίησης των
υλικών της κατηγορίας 3 και κόπρου που χρησιµοποιούνται
σε µονάδες λιπασµατοποίησης.

(4)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο σε υπεύθυνους λειτουργίας
χώρων και εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, για
την εφαρµογή αυτών των κανόνων για τα πρότυπα µεταποίησης
υλικού της κατηγορίας 3 ή υλικού της κατηγορίας 3 και κόπρου
που χρησιµοποιούνται σε µονάδες λιπασµατοποίησης, µε την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανόνες:
α) εγγυώνται τη γενική µείωση των παθογόνων παραγόντων·
β) ισχύουν µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002· και
γ) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο
II µέρος B του παραρτήµατος VI του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1774/2002.
2.
µε:

Οι µονάδες λιπασµατοποίησης πρέπει να είναι εξοπλισµένες

α) εγκαταστάσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της θερµοκρασίας·
β) συσκευές για την καταγραφή των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
αυτών·
γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρµανσης· και
δ) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης των
οχηµάτων και των περιεκτών κατά την έξοδό τους από τη
µονάδα λιπασµατοποίησης.
3. Κάθε µονάδα λιπασµατοποίησης πρέπει να έχει δικό της
εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού εργαστηρίου. To εργαστήριο πρέπει να είναι εξοπλισµένο για να διενεργεί τις απαιτούµενες
αναλύσεις και να είναι εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή.
Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση σχετικά µε τη µεταποίηση υλικού της κατηγορίας
3 και κόπρου σε µονάδες λιπασµατοποίησης
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του κεφαλαίου II (Α),
(Γ) και (∆) του παραρτήµατος VI του ίδιου κανονισµού, τα κράτη
µέλη µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις έως
(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

Ανάκληση έγκρισης και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε τον παρόντα κανονισµό
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τα πρότυπα µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 ή υλικού
της κατηγορίας 3 και κόπρου που χρησιµοποιούνται σε µονάδες
λιπασµατοποίησης ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι
του παρόντος κανονισµού.
2. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο.

13.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Τυχόν υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού διατίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες της
αρµόδιας αρχής.

L 117/11
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Ο παρόν κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 117/12

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

13.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα πρότυπα µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 και κόπρου που
χρησιµοποιούνται σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/20003
της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.

µέλη µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο σε υπεύθυνους λειτουργίας
χώρων και εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για
την εφαρµογή αυτών των κανόνων, κατά τη µεταποίηση υλικών της
κατηγορίας 3 και κόπρου που χρησιµοποιούνται σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου, µε την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανόνες:
α) εγγυώνται τη γενική µείωση των παθογόνων παραγόντων·
β) ισχύουν µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002· και
γ) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο
II µέρος B του παραρτήµατος VI του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1774/2002.
2. Οι µονάδες παραγωγής βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε:
α) εγκαταστάσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της θερµοκρασίας·

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τα κράτη
µέλη ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να
προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης,
εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και χρήσης ζωικών υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των
υποπροϊόντων.

β) συσκευές για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων αυτών·

(3)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση έτσι ώστε τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εφαρµόζουν τους
εθνικούς κανόνες για τα πρότυπα µεταποίησης των υλικών
της κατηγορίας 3 και κόπρου που χρησιµοποιούνται σε
µονάδες παραγωγής βιοαερίου.

3. Κάθε µονάδα παραγωγής βιοαερίου πρέπει να έχει δικό της
εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού εργαστηρίου. To εργαστήριο πρέπει να είναι εξοπλισµένο για να διενεργεί τις απαιτούµενες
αναλύσεις και να είναι εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή.

(4)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.

(2)

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση σχετικά µε τη µεταποίηση υλικών της κατηγορίας
3 και κόπρου σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του κεφαλαίου II (Α),
(Γ) και (∆) του παραρτήµατος VI του ίδιου κανονισµού, τα κράτη
(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

γ) κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας για την πρόληψη της ανεπαρκούς θέρµανσης· και
δ) κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού και απολύµανσης των
οχηµάτων και των περιεκτών κατά την έξοδό τους από τη
µονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση έγκρισης και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε τον παρόντα κανονισµό
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τα πρότυπα µεταποίησης υλικών της κατηγορίας 3 ή υλικού
της κατηγορίας 3 και κόπρου που χρησιµοποιούνται σε µονάδες
παραγωγής βιοαερίου ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε
επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι
του παρόντος κανονισµού.
2. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο.

13.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Τυχόν υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού διατίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες της
αρµόδιας αρχής.

L 117/13
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Ο παρόν κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 117/14

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

13.5.2003

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 811/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους για τα ψάρια, την
ταφή και την καύση ζωικών υποπροϊόντων και ορισµένα µεταβατικά µέτρα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Για να ληφθεί υπόψη η γνώµη αυτή, είναι αναγκαίο να καθοριστούν µέτρα εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 σχετικά
µε το πως πρέπει να διεξάγεται η ταφή και καύση των
ζωικών υποπροϊόντων.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων
σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 6 και το
άρθρο 32 παράγραφος 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 απαγορεύει τη χρήση
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών ως ζωοτροφών για ζώα
του ιδίου είδους µε αυτά από τα οποία προέρχονται οι πρωτεΐνες. Παρεκκλίσεις µπορούν να χορηγούνται σε ό,τι αφορά
τα ψάρια αφού ζητηθεί η γνώµη της αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής.
Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις
17 Σεπτεµβρίου 1999 σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε την ανακύκλωση ζωικών υποπροϊόντων ως ζωοτροφών σε ό,τι αφορά τη µετάδοση ΜΣΕ σε εκτρεφόµενα µη
µηρυκαστικά ζώα. Εξέδωσε επίσης γνώµη στις 6 και 7 Μαρτίου 2003 για τη χρήση ιχθυαλεύρων από άγρια ψάρια σε
ψάρια εκτροφείου και την ανακύκλωση ψαριών ως προς τον
κίνδυνο για ΜΣΕ. Η επιστηµονική επιτροπή για την υγεία
και την ορθή µεταχείριση των ζώων εξέδωσε γνώµη στις 26
Φεβρουαρίου 2003 για τη χρήση υποπροϊόντων ψαριών
στις υδατοκαλλιέργειες. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω επιστηµονικές γνώµες, ο ενδεχόµενος κίνδυνος από την ανακύκλωση
ψαριών µπορεί να µειωθεί εάν τηρούνται ορισµένοι όροι.
Επίσης είναι σκόπιµο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την
απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ιδίου είδους για τα
ψάρια δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. Για
να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την
υγεία των ζώων, η παρέκκλιση αυτή πρέπει να υπόκειται σε
ορισµένους όρους.
Είναι ανάγκη να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα ώστε να
δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί
στις νέες απαιτήσεις.
Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις
16-17 Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την ασφάλεια ως προς
τις ΜΣΕ από την ταφή και την καύση δυνητικώς µολυσµένων
από ΜΣΕ ζωικών υλικών.

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

Άρθρο 1
Μεταβατικά µέτρα για την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός
του ιδίου ζωικού είδους για τα ψάρια
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002, τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν έως την 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο τα ισχύοντα
πρότυπα και κανόνες για τη χρήση ζωοτροφών για ψάρια χωρίς να
εφαρµόζουν την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον
αφορά τα ψάρια.
Άρθρο 2
Παρέκκλιση από την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του
ιδίου ζωικού είδους για ορισµένα ψάρια
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 χορηγείται παρέκκλιση στα κράτη µέλη σε
ό,τι αφορά το τάισµα ψαριών µε µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες
που προέρχονται από νεκρά ψάρια ή τµήµατά τους του ιδίου
είδους.
2. Ωστόσο η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1
δεν ισχύει για το τάισµα εκτρεφόµενων ψαριών µε µεταποιηµένες
ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από εκτρεφόµενα ψάρια του
ίδιου είδους.
Άρθρο 3
Υποπροϊόντα άγριων ψαριών
Τα άγρια ψάρια και τα υποπροϊόντα από άγρια ψάρια που αλιεύονται σε ανοιχτές θάλασσες ή σε λίµνες µπορούν να χρησιµοποιούνται:
α) για την παραγωγή ζωοτροφών για ψάρια· και
β) ως ζωοτροφή για ψάρια.
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Άρθρο 4
Απαιτήσεις για ζωοτροφές για εκτρεφόµενα ψάρια
Τα ψάρια, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους
που προορίζονται για ζωοτροφές για εκτρεφόµενα ψάρια σύµφωνα
µε το άρθρο 2 πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του
παραρτήµατος Ι.

Άρθρο 5
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε:
α) να ελέγχει τη µεταποίηση και τη χρήση ζωοτροφών που περιέχουν µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόµενες από νεκρά
ψάρια ή τµήµατα τους του ιδίου είδους·
β) να ελέγχονται τα ζώα στα οποία δίνονται οι τροφές του στοιχείου α) ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένης και της αυστηρής επιθεώρησης της κατάστασης της υγείας των ζώων αυτών.
γ) να ελέγχεται η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι.

Άρθρο 6
Τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας της νόσου
1.
Στην περίπτωση που η αρµόδια αρχή απορρίψει τη µεταφορά
ζωικών υποπροϊόντων στην πλησιέστερη µονάδα αποτέφρωσης ή
µεταποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η αρµόδια αρχή µπορεί να
εγκρίνει την τελική διάθεση των υποπροϊόντων αυτών:
α) ως απόβλητα µε καύση ή ταφή στην εγκατάσταση από την οποία
προήλθαν τα ζωικά υποπροϊόντα·
β) σε χώρο υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε την οδηγία 1999/31/
EΚ· ή
γ) ως απόβλητα µε καύση ή ταφή σε χώρο όπου είναι ελάχιστος ο
κίνδυνος για την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος βρίσκεται εντός
της κατάλληλης απόστασης που θα επιτρέψει στην αρµόδια
αρχή να διαχειριστεί την πρόληψη του κινδύνου για τη δηµόσια
υγεία και την υγεία των ζώων και για το περιβάλλον·
2.
Η ταφή και η καύση σε χώρους που ορίζονται στα στοιχεία
α) και γ) της παραγράφου 1 λαµβάνουν υπόψη τους νόµους και τις
οδηγίες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για το περιβάλλον και τη
δηµόσια υγεία
3.
Η αρµόδια αρχή επιβλέπει την καύση και την ταφή ζωικών
υποπροϊόντων και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει
ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ.
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4. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού εφαρµόζεται ο
ορισµός στο σηµείο Α του παραρτήµατος ΙΙ περί «επιτόπιας καύσης
ή ταφής».

Άρθρο 7
Παρακολούθηση απόµερων περιοχών που χρησιµοποιούνται
για την καύση και ταφή ζωικών υποπροϊόντων
Στην περίπτωση τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων σε απόµερες περιοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η αρµόδια αρχή θα
παρακολουθεί σε τακτά διαστήµατα τις περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί ως απόµερες ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση
µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 8
Καύση και ταφή µελισσών και µελισσοκοµικών προϊόντων
Όταν πρόκειται για µέλισσες και µελισσοκοµικά προϊόντα που εµπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002, η αρµόδια αρχή µπορεί, εάν χρειαστεί, να αποφασίσει ότι µπορούν να διατεθούν ως απόβλητα µε καύση ή ταφή
επί τόπου, υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η καύση ή η ταφή µελισσών ή µελισσοκοµικών προϊόντων δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τους
νόµους και τις οδηγίες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.

Άρθρο 9
Τήρηση µητρώων
Στην περίπτωση καύσης ή ταφής όπως προβλέπεται στα άρθρα 6, 7
και 8 ο υπεύθυνος για την καύση ή την ταφή θα τηρεί µητρώα:
α) µε τις ποσότητες, τις κατηγορίες και τα είδη ζωικών υποπροϊόντων που καίγονται ή θάβονται·
β) την ηµεροµηνία και τον τόπο ταφής και καύσης.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
Ωστόσο τα άρθρα 2 έως 5 δεν εφαρµόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2004.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
απαιτήσεις για ζωοτροφές και µητρώα των µονάδων µεταποίησης και των εγκαταστάσεων παρασκευής ζωοτροφών
που εµπλέκονται στη µεταποίηση υποπροϊόντων ψαριών και των παραγωγών προϊόντων τους που προορίζονται για
ψάρια
A. Απαιτήσεις για ψάρια και ζωικά υποπροϊόντα που προορίζονται για ψάρια
Τα ψάρια, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους που προορίζονται για ζωοτροφές για ψάρια πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) ο χειρισµός και η µεταποίησή της γίνεται ξεχωριστά από τα µη εγκεκριµένα για το σκοπό αυτό υλικά·
β) προέρχονται από άγρια ψάρια ή άλλα µη θηλαστικά θαλάσσια ζώα που αλιεύονται σε ανοιχτές θάλασσες ή λίµνες µε
σκοπό την παραγωγή ιχθυαλεύρων, ή από νωπά υποπροϊόντα άγριων ψαριών µεταποιηµένα σε µονάδες παρασκευής
ιχθυοπροϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση·
γ) έχουν µεταποιηθεί σε µονάδα µεταποίησης δυνάµει του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 µε πρότυπα
που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του προϊόντος από µικροβιολογική άποψη·
δ) συσκευάζονται µετά την επεξεργασία και πριν από τη διανοµή σε συσκευασία µε σαφή και ευκρινή επισήµανση µε το
όνοµα και τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων παρασκευής ζωοτροφών και η οποία φέρει την ένδειξη «µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τροφή ψαριών».
B. Τήρηση µητρώων στις µονάδες µεταποίησης και στις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών οι οποίες εµπλέκονται στη
µεταποίηση υποπροϊόντων ψαριών και στην παρασκευή παράγωγων προϊόντων που προορίζονται για τροφή ψαριών
Οι µονάδες µεταποίησης και οι εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα µητρώα σε σχέση µε
τα ζωικά υποπροϊόντα ή τα παράγωγα προϊόντα:
α) προέλευση, ποσότητα και ηµεροµηνία όλων των αποστολών µε ζωικά υποπροϊόντα ή ιχθυάλευρα που παρελήφθησαν·
β) µητρώα σε ηµερήσια βάση µε τις ποσότητες των ιχθυαλεύρων ή των ζωοτροφών που παρασκευάστηκαν και απεστάλησαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
µέτρα εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 6 όσον αφορά την παρέκκλιση για τη διάθεση ζωικών
υποπροϊόντων
Α. Ορισµός
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού µε τον όρο «επιτόπια καύση ή ταφή» νοείται η καύση ή ταφή στο χώρο από τον
οποίο προέρχονται τα ζωικά υποπροϊόντα ή, εάν λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη της εξάπλωσης µιας νόσου από τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, ένας χώρος υγειονοµικής ταφής εγκεκριµένος δυνάµει της
οδηγίας 1999/31/EΚ, ή σε χώρο όπου είναι ελάχιστος ο κίνδυνος για την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση συµβατή µε την απαίτηση για συνεχή επίβλεψη από την αρµόδια αρχή, κατάλληλη για
τη διαχείριση του υπό εξάπλωση κινδύνου και µε συνεκτίµηση των νόµων και οδηγιών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
Β. Τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας της νόσου
1. Η αρµόδια αρχή πρέπει να επιβλέπει την καύση ζωικών υποπροϊόντων και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζει ότι αυτά καίγονται:
α) σε κατάλληλα διαµορφωµένη πυρά και τα ζωικά υποπροϊόντα µετατρέπονται σε τέφρα· και
β) χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία·
γ) χωρίς τη χρήση διεργασιών ή µεθόδων που θα µπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, µε συνεκτίµηση των νόµων και
οδηγιών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, ώστε να ελαχιστοποιείται σε επίπεδο
συµβατό µε τη δηµόσια τάξη
i) ο κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος και την πανίδα ή χλωρίδα,
ii) η πρόκληση ενοχλήσεων θορύβου και οσµών, και
iii) δυσµενείς συνέπειες για την τοποθεσία και το τοπίο.
2. Η αρµόδια αρχή πρέπει να επιβλέπει την ταφή ζωικών υποπροϊόντων και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζει ότι αυτά θάβονται:
α) κατά τρόπον ώστε να µην έχουν πρόσβαση τα σαρκοβόρα ζώα· και
β) σε:
i) χώρο υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε την οδηγία 1999/31/EΚ· ή
ii) σε άλλο χώρο χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία.
3. Στην περίπτωση ταφής σε χώρο άλλο από τον εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, η αρµόδια αρχή πρέπει να λάβει τα
αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα θάβονται χωρίς τη χρήση διεργασιών ή µεθόδων που µπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, µε συνεκτίµηση των νόµων και οδηγιών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία ώστε να ελαχιστοποιείται σε επίπεδο συµβατό µε τη δηµόσια τάξη:
α) ο κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος και την πανίδα ή χλωρίδα·
β) η πρόκληση ενοχλήσεων θορύβου και οσµών, και
γ) οι δυσµενείς συνέπειες για την τοποθεσία και το τοπίο.
4. Εάν τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να µετακινηθούν από το χώρο προέλευσής τους, η αρµόδια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει
ότι:
α) τα ζωικά υποπροϊόντα µεταφέρονται σε ασφαλείς, στεγανούς περιέκτες ή οχήµατα·
β) η φόρτωση και η εκφόρτωση των ζωικών υποπροϊόντων επιβλέπεται από την αρµόδια αρχή·
γ) οι τροχοί των οχηµάτων απολυµαίνονται µε χρήση προϊόντος απολύµανσης εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή, αφότου το όχηµα αναχωρήσει από το χώρο προέλευσης·
δ) οι περιέκτες και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζωικών υποπροϊόντων καθαρίζονται πολύ προσεκτικά και απολυµαίνονται µε χρήση προϊόντος απολύµανσης εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή, µετά τη εκφόρτωση
των ζωικών υποπροϊόντων· και
ε) έχουν προβλεφθεί συνοδοί για τα οχήµατα, έλεγχος της στεγανότητας και διπλό κάλυµµα.
Γ. Τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων σε απόµερες περιοχές
Στην περίπτωση τελικής διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων σε απόµερες περιοχές σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002:
α) η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τακτικά τις περιοχές που χαρακτηρίζονται απόµερες για να εξασφαλίσει ότι ελέγχονται
σωστά οι περιοχές αυτές και οι δραστηριότητες τελικής διάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β).
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β) η καύση ή η ταφή είναι σύµφωνες µε τους νόµους και τις οδηγίες, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, για το περιβάλλον και
τη δηµόσια υγεία ώστε να ελαχιστοποιείται σε επίπεδο συµβατό µε τη δηµόσια τάξη:
i) ο κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος και την πανίδα ή χλωρίδα,
ii) η πρόκληση ενοχλήσεων θορύβου και οσµών, και
iii) οι δυσµενείς επιπτώσεις στην τοποθεσία και στο τοπίο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 812/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τις εισαγωγές και τη διαµετακόµιση ορισµένων προϊόντων από τρίτες
χώρες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ποιητικών του παραρτήµατος Χ αυτού του κανονισµού.
Συνεπώς, τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν να εγκρίνουν τις εισαγωγές και τη διαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας των συγκεκριµένων προϊόντων µε την επιφύλαξη της
συµµόρφωσης προς τους ελέγχους που καθορίζονται στην
οδηγία 97/78/ΕΚ και µε τους κανόνες και τις απαιτήσεις
πιστοποίησης που προβλέπονται στις υπάρχουσες αποφάσεις
της Επιτροπής, ή στην περίπτωση προϊόντων που δεν καλύπτονται από απόφαση της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη της
συµµόρφωσης µε τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει ότι
ορισµένα µεταποιηµένα προϊόντα που είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ως υλικά ζωοτροφών και τροφές για ζώα
συντροφιάς, δερµάτινα κόκκαλα για σκύλους και τεχνικά
προϊόντα είναι δυνατόν να εισάγονται ή να διαµετακοµίζονται µέσω της Κοινότητας µε την προϋπόθεση ότι συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισµού
αυτού. Επιπλέον, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
προβλέπει τη σύνταξη καταλόγων µε τις τρίτες χώρες ή τα
τµήµατα της επικράτειας τρίτων χωρών και µε τις µονάδες
από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή τέτοιου είδους
προϊόντων. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει
επίσης την κατάρτιση υποδειγµάτων υγειονοµικών πιστοποιητικών για τη συµµόρφωση των προϊόντων µε τους σχετικούς όρους που καθορίζονται στον κανονισµό αυτόν. Οι
κατάλογοι αυτοί και τα υποδείγµατα πιστοποιητικών δεν
έχουν ακόµη εγκριθεί.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει ότι εν αναµονή της έγκρισης των καταλόγων αυτών και των υποδειγµάτων πιστοποιητικών, τα κράτη µέλη δύνανται να
διατηρήσουν, για τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ακόµη
εναρµονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, τους ελέγχους που
προβλέπει η οδηγία 97/78/ΕΚ, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997,
για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από
τρίτες χώρες, και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από
τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες.
Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τις
τρίτες χώρες, εν αναµονή της εφαρµογής του άρθρου 29
παράγραφος 6 και της ενηµέρωσης των υποδειγµάτων πιστο-

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφοι 4, 5 και 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη µέλη συνεχίζουν
να εγκρίνουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 τις εισαγωγές και τη
διαµετακόµιση µέσω της Κοινότητας των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήµατα VII του κανονισµού αυτού, µε την επιφύλαξη
της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις πιστοποίησης και της υποβολής έγκυρου πιστοποιητικού σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που
προβλέπονται:
α) στις αποφάσεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού για τα προϊόντα που καλύπτονται από τις αποφάσεις αυτές·
β) στους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες για τα προϊόντα που δεν
καλύπτοµαι από τις αποφάσεις της Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
2. Η Επιτροπή θα προτείνει λεπτοµερείς µεταβατικούς κανόνες
για προϊόντα για τα οποία έχει δοθεί κατάλληλη αιτιολόγηση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Απόφαση 89/18/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1988, για τους όρους εισαγωγής από τρίτες χώρες νωπού
κρέατος για σκοπούς άλλους εκτός από την ανθρώπινη κατανάλωση (1).
2. Απόφαση 92/187/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 1992, για τη θέσπιση των όρων οι οποίοι πρέπει να ισχύουν
προκειµένου για τις εισαγωγές ορισµένων πρώτων υλών της µεταποιητικής φαρµακοβιοµηχανίας, προερχοµένων από τις
τρίτες χώρες οι οποίες δεν εµφαίνονται στον κατάλογο ο οποίος έχει καταρτισθεί µε βάση την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (2).
3. Απόφαση 92/183/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 1992, για τη θέσπιση των γενικών όρων που πρέπει να πληρούνται κατά την εισαγωγή ορισµένων πρώτων υλών προοριζόµενων για την µεταποιητική φαρµακοβιοµηχανία, από τις τρίτες
χώρες οι οποίες περιλαµβάνονται στον πίνακα που έχει καταρτίσει µε την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3).
4. Απόφαση 92/562/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Νοεµβρίου 1992, περί εγκρίσεως εναλλακτικών συστηµάτων θερµικής επεξεργασίας για τη µεταποίηση υλικού υψηλού κινδύνου (4).
5. Απόφαση 94/143/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 1994, για τη θέσπιση υγειονοµικών όρων, όσον αφορά την υγεία
των ζώων, και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ορού ιπποειδών από τρίτες χώρες (5).
6. Απόφαση 94/309/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1994, για τη θέσπιση υγειονοµικών όρων και καθεστώτος
κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή από τρίτες χώρες ορισµένων τροφών για µικρά ζώα καθώς και ορισµένων
ακατέργαστων βρώσιµων προϊόντων για µικρά ζώα που περιέχουν ζωικά υλικά χαµηλού κινδύνου (6).
7. Απόφαση 94/344/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου, για τη θέσπιση υγειονοµικών όρων και καθεστώτος κτηνιατρικής
πιστοποίησης για την εισαγωγή από τρίτες χώρες µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών και προϊόντων που περιέχουν τις εν
λόγω πρωτενες και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τα ζώα (7).
8. Απόφαση 94/435/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 1994, περί καθορισµού των όρων σχετικά µε την υγεία των ζώων
και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγές γουρουνότριχων από τις τρίτες χώρες (8).
9. Απόφαση 94/446/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 1994, περί καθορισµού προϋποθέσεων για τις εισαγωγές από τρίτες
χώρες οστών και προϊόντων οστών, κεράτων και προϊόντων κεράτων και οπλών και προϊόντων οπλών, εκτός από τα άλευρά
τους, για περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση (9).
10. Απόφαση 94/860/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τον καθορισµό των όρων εισαγωγής των µελισσοκοµικών προϊόντων από τρίτες χώρες που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στη µελισσοκοµία (10).
11. Απόφαση 95/341/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1995, σχετικά µε τους υγειονοµικούς όρους και την κτηνιατρική
πιστοποίηση για εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα, από τρίτες χώρες (11).
12. Απόφαση 96/500/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1996, για τη θέσπιση ζωοϋγειονοµικών όρων και της πιστοποίησης
ως επίσηµης δήλωσης που απαιτούνται για την εισαγωγή κυνηγετικών τρόπαιων πτηνών και οπληφόρων τα οποία δεν έχουν
υποβληθεί σε πλήρη ταρίχευση, προέλευσης τρίτων χωρών (12).
13. Απόφαση 97/168/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 1996, για τον καθορισµό υγειονοµικών προϋποθέσεων και
πιστοποίησης ή δήλωσης κατά τις εισαγωγές δερµάτων οπληφόρων από τρίτες χώρες (13).
14. Απόφαση 97/735/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 1997, σχετικά µε ορισµένα µέτρα προστασίας όσον αφορά το
εµπόριο ορισµένων κατηγοριών ζωικών αποβλήτων θηλαστικών (14).
15. Απόφαση 2001/25/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης ∆εκεµβρίου 2000, για την απαγόρευση της χρήσης ορισµένων ζωικών
υποπροϊόντων στις ζωοτροφές (15).
16. Απόφαση 94/278/ΕΚ της 18ης Μαρτίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη
εγκρίνουν τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου (16).

(1) ΕΕ L 8 της 11.1.1989, σ. 17.
(2) ΕΕ L 87 της 2.4.1992, σ. 20.
(3) ΕΕ L 84 της 31.3.1992, σ. 33.
(4) ΕΕ L 359 της 9.12.1992, σ. 23· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(5) ΕΕ L 62 της 5.3.1994, σ. 41.
(6) ΕΕ L 137 της 1.6.1994, σ. 62· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/199/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 44).
(7) ΕΕ L 154 της 21.6.1994, σ. 45· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/198/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 36).
(8) ΕΕ L 180 της 14.7.1994, σ. 40.
(9) ΕΕ L 183 της 19.7.1994, σ. 46· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/197/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 32).
(10) ΕΕ L 352 της 31.12.1994, σ. 69.
(11) ΕΕ L 200 της 24.8.1995, σ. 42.
(12) ΕΕ L 203 της 13.8.1996, σ. 13.
(13) ΕΕ L 67 της 7.3.1997, σ. 19.
(14) ΕΕ L 294 της 28.10.1997, σ. 7· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 1999/534/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 204 της 4.8.1999,
σ. 37).
(15) ΕΕ L 6 της 11.1.2001, σ. 16.
16
( ) ΕΕ L 120 της 11.5.1994, σ. 44· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/597/ΕΚ (ΕΕ L 286 της 23.10.1998, σ. 59).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 813/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, όσον αφορά τη συλλογή, τη µεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίµων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 (2),
και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τα κράτη
µέλη ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να
προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης,
εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και χρησιµοποίησης ζωικών
υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών
των υποπροϊόντων.

(3)

(4)

(5)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τα κράτη µέλη έτσι ώστε να είναι σε θέση να
επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εφαρµόζουν
τους εθνικούς κανόνες για τη συλλογή, τη µεταφορά και
την τελική διάθεση πρώην τροφίµων ζωικής προέλευσης.
Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία τα κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

σµού, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις σε
υπεύθυνους χώρων και εγκαταστάσεων για την εφαρµογή εθνικών
κανόνων το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 για τη συλλογή, τη µεταφορά και τη µεταποίηση πρώην τροφίµων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισµού, υπό τον όρο ότι οι εθνικοί κανόνες:
α) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 παρακάτω, εξασφαλίζουν
ότι τα πρώην τρόφιµα δεν αναµιγνύονται µε υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2· και
β) πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1774/2002.
2. Ωστόσο, η ανάµειξη πρώην τροφίµων µε υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 µπορεί να επιτραπεί εάν τα υλικά
αποστέλλονται για αποτέφρωση ή µεταποίηση σε µονάδα της κατηγορίας 1 ή 2 πριν από την τελική τους διάθεση ως απόβλητα µε
αποτέφρωση, συναποτέφρωση ή υγειονοµική ταφή σύµφωνα µε την
κοινοτική νοµοθεσία.
3. Όταν τα πρώην τρόφιµα αποστέλλονται για τελική διάθεση
ως απόβλητα σε εγκεκριµένο χώρο υγειονοµικής ταφής, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα πρώην
τρόφιµα δεν αναµειγνύονται µε µη µεταποιηµένα υλικά ζωικής
προέλευσης που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 και στα στοιχεία
α) έως ε) και στα στοιχεία ζ) έως ια) του άρθρου 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.

Άρθρο 3
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση σχετικά µε τη συλλογή, τη µεταφορά και την
τελική διάθεση πρώην τροφίµων
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6
παράγραφος 2 στοιχείο στ) και το άρθρο 7 του εν λόγω κανονι(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε τον παρόντα κανονισµό
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τη συλλογή, τη µεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίµων ζωικής προέλευσης ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για
κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι
όροι του παρόντος κανονισµού.
2. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τις άδειες που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2005.
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Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 παρά µόνον εάν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 πληρούν όλες τις απαιτήσεις του εν λόγω
κανονισµού.
3.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

L 117/23
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τη χρήση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων σε ζωοτροφές
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1489]
(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/320/ΕΚ)
να εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες στη χρήση των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων στις ζωοτροφές, λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα της επίσκεψης της αποστολής της
Επιτροπής στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 32 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µη ανανεώσιµα µεταβατικά µέτρα
για την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ώστε να δοθεί
αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού,
µεταποίησης και χρησιµοποίησης ζωικών υποπροϊόντων
καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.

(3)

Ο ορισµός των υπολειµµάτων τροφίµων περιλαµβάνει τα
χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια.

(4)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ώστε να
είναι σε θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

(5)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο
πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά
την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά τη χρήση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων σε ζωοτροφές
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ίδιου κανονισµού, η Ιρλανδία και το
Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους
εγκρίσεις το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2004 σε υπεύθυνους
λειτουργίας χώρων και εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες και τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για τη χρήση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων σε ζωοτροφές µε την προϋπόθεση ότι:
α) τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια προέρχονται αποκλειστικά
από εστιατόρια, µονάδες τροφοδοσίας και µαγειρεία, συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µαγειρείων και των µαγειρείων νοικοκυριού·
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Άρθρο 4

β) τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια προορίζονται αποκλειστικά
για την παραγωγή ζωοτροφών και δεν διεξάγεται εµπόριο χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων παρά µόνο µεταξύ των δύο
ενδιαφερόµενων κρατών µελών·

Συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση

γ) οι εθνικοί κανόνες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις
χρήσης που προβλέπονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης·

Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα
δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

δ) οι εθνικοί κανόνες εφαρµόζονται µόνον για τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις που εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η
Νοεµβρίου 2002.
Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1.
Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τη χρήση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων σε ζωοτροφές
ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή
εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παρούσας απόφασης.
2.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Άρθρο 5
Εφαρµογή
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις
31 Οκτωβρίου 2004.
Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία και στο Ηνωµένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

L 117/26

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Α. Γενικές υποχρεώσεις
1. Η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση, ο εν γένει χειρισµός, η επεξεργασία και η χρήση των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα.
2. Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια:
α) συλλέγονται από εγκεκριµένο συλλέκτη από τους χώρους τροφοδοσίας του άρθρου 1 στοιχείο α)·
β) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εγκεκριµένες επιχειρήσεις σε εγκεκριµένους χώρους επεξεργασίας·
γ) αναµειγνύονται µε άλλα έλαια από εγκεκριµένες επιχειρήσεις σε εγκεκριµένους χώρους ανάµειξης.
3. Η αρµόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει τους συλλέκτες χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων και τους υπεύθυνους των χώρων
όπου τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια υποβάλλονται σε επεξεργασία ή αναµειγνύονται µε άλλα έλαια.
4. Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η έγκριση, το εµπορικό έγγραφο, η τήρηση αρχείου, η επίσηµη επιθεώρηση και ο κατάλογος των χώρων συµµορφώνονται µε το τµήµα ΣΤ.
Β. Συλλογή, µεταφορά, µεταποίηση και ανάµειξη χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων
Συλλογή και µεταφορά χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων
1. Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια συλλέγονται και µεταφέρονται µε περιέκτες που φέρουν κάλυµµα ή µε στεγανά
οχήµατα και ταυτοποιούνται κατά τρόπον ώστε, ακόµα και ύστερα από την ανάµειξη να είναι ανιχνεύσιµες όλες οι εγκαταστάσεις προέλευσης του περιεχοµένου.
2. Οι συλλέκτες λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που
συλλέγονται δεν είναι µολυσµένα µε βλαβερές ουσίες.
3. Οι επαναχρησιµοποιούµενοι περιέκτες και όλα τα επαναχρησιµοποιούµενα στοιχεία του εξοπλισµού ή των συσκευών που
έρχονται σε επαφή µε τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια πρέπει να καθαρίζονται, να πλένονται και να απολυµαίνονται
ύστερα από κάθε χρήση.
4. Τα οχήµατα ή οι περιέκτες που µεταφέρουν οποιοδήποτε υλικό θα µπορούσε να µολύνει τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά
έλαια πρέπει να καθαρίζονται πολύ προσεκτικά και να απολυµαίνονται προτού χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων.
Εγκεκριµένοι χώροι και λειτουργία εγκεκριµένων χώρων επεξεργασίας και ανάµειξης
5. Οι χώροι και η λειτουργία των χώρων επεξεργασίας ή ανάµειξης πληρούν τις προϋποθέσεις του τµήµατος Γ.
6. Επιπλέον, πριν από την ανάµειξη µε άλλα έλαια, οι υπεύθυνοι εγκαταστάσεων ανάµειξης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
κάθε παρτίδα χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων έχει ελεγχθεί για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τα πρότυπα του
τµήµατος Ε. Οι παρτίδες δεν υπερβαίνουν τους 30 τόνους.
7. Οι συλλέκτες και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που δεν συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του τµήµατος Ε δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ζωοτροφών.
Γ. Απαιτήσεις για την έγκριση των χώρων
Γενικές απαιτήσεις
Οι χώροι και ο εξοπλισµός πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. τα κτίρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισµός και η απολύµανση των χώρων·
2. απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους ατόµων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων·
3. οι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό για τον καθαρισµό και την απολύµανση των περιεκτών ή των δοχείων
εντός των οποίων παραλαµβάνονται τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια και, ανάλογα µε την περίπτωση, των οχηµάτων
που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τους·
4. τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τουαλέτες και εγκαταστάσεις για να πλένεται το προσωπικό·
5. τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν στεγασµένο, σαφώς καθορισµένο χώρο για την παραλαβή των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών
ελαίων·
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6. όπου χρειάζεται, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν χωριστό χώρο αποθήκευσης για τυχόν χρησιµοποιηµένα µαγειρικά
έλαια που δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε ζωοτροφές·
7. οι δεξαµενές σφραγίζονται και διαθέτουν οπές τοποθετηµένες και καλυµµένες κατά τρόπο που να εµποδίζει την είσοδο
µολυσµατικών παραγόντων και παρασίτων. Οι σωληνώσεις σφραγίζονται όταν δεν χρησιµοποιούνται.
Αυτοέλεγχοι των χώρων
8. Οι υπεύθυνοι των εγκεκριµένων χώρων λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Θέτουν σε ισχύ, εφαρµόζουν και τηρούν διαδικασία η οποία διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις αρχές
του συστήµατος ανάλυσης κινδύνου και κρισίµων σηµείων ελέγχου (HAACP). Ιδίως:
α) εντοπίζουν και ελέγχουν τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου στους χώρους τους·
β) θεσπίζουν και εφαρµόζουν µεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των εν λόγω κρίσιµων σηµείων ελέγχου και διατηρούν αρχείο των ελέγχων αυτών για τουλάχιστον δύο έτη·
γ) εξασφαλίζουν την ανιχνευσιµότητα κάθε παρτίδας που παραλαµβάνεται και αποστέλλεται.
9. Οι υπεύθυνοι εγκεκριµένων χώρων ανάµειξης διεξάγουν ελέγχους και λαµβάνουν δείγµατα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα πρότυπα του τµήµατος Ε. Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή των δοκιµών δείχνουν ότι τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης οι υπεύθυνοι πρέπει:
α) να εντοπίζουν τις αιτίες αυτής της µη συµµόρφωσης·
β) να εξασφαλίζουν ότι δεν αποστέλλονται για χρήση σε ζωοτροφές χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που δεν πληρούν
τις απαιτήσεις του τµήµατος Ε·
γ) να εφαρµόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες απολύµανσης και καθαρισµού·
δ) εάν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια έχουν ήδη αποσταλεί για να χρησιµοποιηθούν σε ζωοτροφές, ή έχουν ενσωµατωθεί σε ζωοτροφές, να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι ζωοτροφές που περιέχουν
τα έλαια δεν χορηγούνται σε εκτρεφόµενα ζώα.
10. Τηρείται αρχείο µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων και των δοκιµών για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών. Οι υπεύθυνοι
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων διατηρούν δείγµα από κάθε φορτίο χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων που αποστέλλεται
από τις εγκαταστάσεις τους. Τα δείγµατα διατηρούνται για έξι µήνες τουλάχιστον.
∆. Γενικές υγειονοµικές απαιτήσεις
1. Οι περιέκτες, τα δοχεία και, ανάλογα µε την περίπτωση, τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων πρέπει να καθαρίζονται σε συγκεκριµένο χώρο.
2. Πρέπει να λαµβάνονται συστηµατικά προληπτικά µέτρα κατά των πτηνών, των τρωκτικών, των εντόµων ή άλλων παρασίτων.
3. Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που προορίζονται για χρήση σε ζωοτροφές δεν αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο µε
χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε ζωοτροφές ή µε προϊόντα που µπορεί να είναι
επικίνδυνα για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων.
4. Οι διαδικασίες καθαρισµού πρέπει να καθορίζονται και να τεκµηριώνονται για όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων.
5. Ο υγειονοµικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού.
6. Τα προγράµµατα επιθεώρησης και τα αποτελέσµατά τους πρέπει να καταχωρούνται σε έγγραφα, τα οποία φυλάγονται
τουλάχιστον επί δύο έτη.
7. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να βαθµονοµείται τουλάχιστον ετησίως.
8. Οι δεξαµενές και οι σωλήνες καθαρίζονται εσωτερικά τουλάχιστον ετησίως ή σε περίπτωση συσσώρευσης ύδατος και
φυσικών µολυσµατικών παραγόντων.
9. Ο εν γένει χειρισµός και η αποθήκευση των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να
εµποδίζεται η µόλυνση.
Ε. Προδιαγραφές για τη χρήση χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων σε ζωοτροφές
Τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα προκειµένου να χρησιµοποιούνται
σε ζωοτροφές:
1. Μόλυνση από φυσικούς παράγοντες:
α) υγρασία και ακαθαρσίες: < 3 %
β) ακαθαρσίες: < 0,15 %
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2. Παρουσία ορυκτελαίων: απουσία
3. Παρουσία οξειδωµένων λιπαρών οξέων: > 88 % περιεκτικότητα σε εκλούσιµα λιπαρά οξέα.
4. Παρουσία καταλοίπων παρασιτοκτόνων: συµµόρφωση µε την οδηγία 99/29/EΚ του Συµβουλίου (έως την 1.8.2003) (1) ή
την οδηγία 2002/32/EΚ (από την 1.8.2003) (2).
5. Παρουσία πολυχλωριωµένων διφαινυλίων: < 100 ppb για τα 7 κυριότερα οµοειδή
6. Παρουσία Salmonella: απουσία
7. Παρουσία ζωικών λιπών:
α) C15 < 0,2 %
β) C16:1 < 2 %
γ) C17 < 0,4 %
δ) C17:1 < 0,3 %
ε) C20+ < 5 %
ΣΤ. Έγκριση, εµπορικό έγγραφο, τήρηση αρχείου, επιθεώρηση και κατάλογος εγκεκριµένων χώρων
Έγκριση επιχειρήσεων και χώρων
1. Η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει:
α) συλλέκτες χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων µόνον εάν έχει πεισθεί ότι ο συλλέκτης πληροί τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης·
β) επιχειρήσεις επεξεργασίας ή χώρους ανάµειξης µόνον εάν έχει πεισθεί ότι ο οι χώροι και η λειτουργία πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
2. Η έγκριση προσδιορίζει:
α) την επιχείρηση και τη διεύθυνση του εγκεκριµένου χώρου·
β) την ηµεροµηνία λήξης, που δεν είναι µεταγενέστερη από την 31η Οκτωβρίου 2004.
3. Επιπλέον, στην περίπτωση χώρων επεξεργασίας, η έγκριση προσδιορίζει τα τµήµατα των χώρων στα οποία µπορεί να
γίνει η παραλαβή και η επεξεργασία των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων.
Εµπορικά έγγραφα
4. Τα εµπορικά έγγραφα µπορεί να έχουν έγγραφη ή ηλεκτρονική µορφή και πρέπει να συνοδεύουν το φορτίο των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων κατά τη µεταφορά. Ο παραγωγός, ο παραλήπτης και ο µεταφορέας πρέπει να κρατούν
από ένα αντίγραφο του έγγραφου εµπορικού εγγράφου ή, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληροφορίας, ένα τυπωµένο
αντίγραφο της πληροφορίας αυτής.
5. Τα εµπορικά έγγραφα περιέχουν τις εξής πληροφορίες:
α) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων από τις οποίες ελήφθησαν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια·
β) την ηµεροµηνία παραλαβής των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων από τις εγκαταστάσεις·
γ) την περιγραφή της ποιότητας των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων·
δ) την ποσότητα των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων·
ε) το όνοµα και τη διεύθυνση του µεταφορέα·
στ) τον προορισµό των χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων·
ζ) ένα µοναδικό αριθµό αναφοράς που συνδέει τον συλλέκτη και τον περιέκτη ή το όχηµα µε το χώρο από τον οποίο
παρελήφθησαν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια.
Μητρώα
6. Οποιοσδήποτε αποστέλλει, µεταφέρει ή παραλαµβάνει χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια διατηρεί αρχείο για τουλάχιστον δύο έτη, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εµπορικό έγγραφο.
7. Για τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που είναι κατάλληλα για χρήση σε ζωοτροφές, τα αρχεία επιτρέπουν επιπλέον
την πλήρη ανασύσταση της πορείας των ελαίων από τις εγκαταστάσεις προέλευσης ως την ενσωµάτωσή τους σε ζωοροφές.
8. Για τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια που δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε ζωοτροφές, το πρόσωπο που αποστέλλει τα έλαια για τελική διάθεση διατηρεί επίσης αρχείο που περιέχει τη µέθοδο και τον τόπο διάθεσης καθώς και την
ηµεροµηνία αποστολής των ελαίων για τελική διάθεση.
(1) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 32.
(2) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10.
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Επίσηµη επιθεώρηση
9. Η αρµόδια αρχή διεξάγει επιθεωρήσεις τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε κάθε χώρο που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε
την παρούσα απόφαση, η µία από τις οποίες θα είναι απροειδοποίητη για τον έλεγχο της συµµόρφωσης ιδίως µε την
υγιεινή, τις διαδικασίες HACCP και τις προδιαγραφές των τµηµάτων Β έως Ε.
10. Επιπλέον, τεχνικός εµπειρογνώµονας προβαίνει σε ετήσια επιθεώρηση για να ελέγξει τον εξοπλισµό µεταποίησης και τις
συσκευές καταγραφής και διαβιβάζει έκθεση στην αρµόδια αρχή και στον υπεύθυνο των χώρων.
Κατάλογος εγκαταστάσεων
11. Η αρµόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο εντός της περιφέρειάς της µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των εγκεκριµένων:
α) συλλεκτών χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων·
β) υπευθύνων χώρων επεξεργασίας·
γ) υπευθύνων χώρων ανάµειξης.
12. Ο κάθε συλλέκτης και ο κάθε υπεύθυνος εγκεκριµένων χώρων λαµβάνει επίσηµο αριθµό αναγνώρισης.
13. Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει τη δηµοσίευση του εν λόγω καταλόγου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα πρότυπα µεταποίησης του αίµατος των θηλαστικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1491]
(Τα κείµενα στην αγγλική, γερµανική, ισπανική και ιταλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/321/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο
ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης,
εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και χρήσης ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των
υποπροϊόντων.
Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία και το
Ηνωµένο Βασίλειο έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτρέψουν
στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες για τα πρότυπα µεταποίησης του αίµατος των
θηλαστικών.
Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το
Ηνωµένο Βασίλειο πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση σχετικά µε τη µεταποίηση του αίµατος που
προέρχεται από θηλαστικά
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του κεφαλαίου II του
παραρτήµατος VII του ίδιου κανονισµού, η Γερµανία, η Ισπανία, η
Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο σε υπεύθυνους λειτουργίας χώρων και εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες για την εφαρµογή των µεθόδων
µεταποίησης 2 έως 5 ή 7 του παραρτήµατος V του εν λόγω κανονισµού για τη µεταποίηση του αίµατος θηλαστικών, µε την προϋπόθεση ότι:
α) οι χώροι, οι πρώτες ύλες, τα πρότυπα µεταποίησης, τα µεταποιηµένα προϊόντα και η αποθήκευση συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο I και µε τις λοιπές
διατάξεις του κεφαλαίου II του παραρτήµατος VII του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1774/2002· και
β) οι µέθοδοι µεταποίησης ισχύουν µόνον για τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις που εφήρµοζαν τις µεθόδους αυτές την 1η
Νοεµβρίου 2002.
Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση έγκρισης και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τη χρησιµοποίηση των µεθόδων 2 έως 5 ή 7 για τη µεταποίηση
του αίµατος θηλαστικών ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για
κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι
όροι της παρούσας απόφασης.
2. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο.
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Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002, εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.

L 117/31
Άρθρο 5
Εφαρµογή

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2004.

3.
Τυχόν υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης διατίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Αποδέκτες

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη ∆ηµοκρατία της Ιταλίας και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας.

Συµµόρφωση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση
Η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την
παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 6

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τη σίτιση ορισµένων νεκροφάγων πτηνών µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1494]
(Τα κείµενα στην ισπανική, ελληνική, γαλλική, ιταλική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/322/ΕΚ)
αυτών των ειδών νεκροφάγων πτηνών εκτός από τη σίτισή
τους µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1, οδηγώντας έτσι
σε µια µη αναγκαία αύξηση των δυνητικών πηγών µετάδοσης
ΜΣΕ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
(7)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία είναι απαραίτητο να προβλεφθούν
κανόνες που θα εφαρµόζονται κατά την έγκριση της σίτισης
αυτών των νεκροφάγων πτηνών µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προσφέρει στα κράτη
µέλη τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη σίτιση ειδών νεκροφάγων πτηνών, που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1, ύστερα από
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίµων, κατά παρέκκλιση από τους περιορισµούς που
ισχύουν για τη χρήση των ζωικών υποπροϊόντων όπως
προβλέπονται στον κανονισµό αυτό.
Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις
7 και 8 Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφάλεια των νεκροφάγων πτηνών ως πιθανών πηγών µετάδοσης ΜΣΕ.

(3)

Σύµφωνα µε την επιστηµονική αυτή γνώµη, οι πρακτικές της
σίτισης µε πτώµατα ζώων που είναι ευπαθή σε ΜΣΕ, δεν
πρέπει να οδηγούν σε τεχνητή αύξηση του αριθµού των
δυνητικών πηγών µετάδοσης ΜΣΕ και της πιθανής εξάπλωσής τους. Επίσης, τα προγράµµατα σίτισης άγριων ειδών,
όπως είναι τα νεκροφάγα πτηνά, δεν πρέπει να αποτελέσουν
εναλλακτική λύση για την τελική διάθεση νεκρών ζώων
δηµιουργώντας πηγή κινδύνου ΜΣΕ ούτε για τη διάθεση
ειδικού υλικού κινδύνου.

(4)

Η σίτιση νεκροφάγων πτηνών µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1 µπορεί, εποµένως, να θεωρηθεί επιτρεπτή µε βάση τη
γνώµη της επιστηµονικής συντονιστικής επιτροπής.

(5)

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία
έχουν υποβάλει αιτήσεις για την έγκριση της σίτισης ορισµένων ειδών νεκροφάγων πτηνών µε ορισµένα υλικά της κατηγορίας 1.

(6)

Οι αιτήσεις αυτές πληρούν τους όρους που θέτει η επιστηµονική γνώµη της επιστηµονικής συντονιστικής επιτροπής.
Ωστόσο, απαιτείται επιπλέον αιτιολόγηση για να επαληθευθεί ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος διατήρησης

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κανόνες εφαρµογής για τη σίτιση νεκροφάγων πτηνών µε
υλικό της κατηγορίας 1
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η
Ιταλία και η Πορτογαλία µπορούν να εγκρίνουν τη χρήση ολόκληρων πτωµάτων νεκρών ζώων τα οποία είναι δυνατόν να περιέχουν
ειδικό υλικό κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος
1 στοιχείο β) σηµείο ii) του κανονισµού αυτού, για τη σίτιση ειδών
νεκροφάγων πτηνών που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, όπως ορίζεται στο µέρος Α του παραρτήµατος της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Έγκριση και µέτρα ελέγχου από την αρµόδια αρχή
1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει έγκριση στον υπεύθυνο
για τη σίτιση των νεκροφάγων πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο
1.
2. Η αρµόδια αρχή χορηγεί έγκριση µόνον όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1 εάν τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο µέρος Β του παραρτήµατος.
3. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την επίβλεψη και τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις ειδικές απαιτήσεις
που προβλέπονται στο µέρος Β του παραρτήµατος.
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Άρθρο 4

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν αυστηρή επίβλεψη της κατάστασης
της υγείας των ζώων στην περιοχή στην οποία πραγµατοποιείται η
σίτιση και κατάλληλη εποπτεία των ΜΣΕ µε τακτικές δειγµατοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις για ΜΣΕ. Στα δείγµατα περιλαµβάνονται δείγµατα που έχουν ληφθεί από ζώα που εµφανίζουν
νευρολογικά συµπτώµατα και από µεγαλύτερης ηλικίας ζώα αναπαραγωγής.

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την
παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Εκθέσεις και επανεξέταση

Εφαρµογή

1.
Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία
υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2003, τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, καθώς και µια έκθεση:
α) σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2
της παρούσας απόφασης και
β) λεπτοµερή αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους συµπεριλαµβάνεται κάθε είδος νεκροφάγου πτηνού που καλύπτεται από
το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και τους λόγους για τους
οποίους είναι αναγκαία η σίτιση των πτηνών αυτών µε υλικό της
κατηγορίας 1 όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό αντί για τη
σίτισή τους αποκλειστικά µε υλικά των κατηγοριών 2 και 3.
2.
Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί υπό το πρίσµα των
εκθέσεων που θα υποβληθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εάν
κριθεί αναγκαίο ύστερα από κατάλληλη επιστηµονική εκτίµηση.

Συµµόρφωση των κρατών µελών

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο
Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλική
∆ηµοκρατία και στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΝΕΚΡΟΦΑΓΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΕΙΤΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ
δ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
A. Τα κράτη µέλη και τα είδη που είτε κινδυνεύουν να εκλείψουν είτε προστατεύονται, που αναφέρονται στο άρθρο 1
Οι κανόνες εφαρµογής που προβλέπονται στο άρθρο 1 εφαρµόζονται:
α) στην περίπτωση της Ελλάδας: όρνιο (Gyps fulvus), γυπαετός (Gypaetus barbatus) και ασπροπάρης (Neophron percnopterus)·
β) στην περίπτωση της Ισπανίας: όρνιο (Gyps fulvus), µαυρόγυπας (Aegypius monachus), ασπροπάρης (Neophron percnopterus), γυπαετός (Gypaetus barbatus), ισπανικός βασιλαετός (Aquila adalberti), χρυσαετός (Aquila chrysaetos),
ψαλιδάρης (Milvus milvus) και τσίφτης (Milvus migrans)·
γ) στην περίπτωση της Γαλλίας: όρνιο (Gyps fulvus), µαυρόγυπας (Aegypius monachus), ασπροπάρης (Neophron percnopterus), γυπαετός (Gypaetus barbatus), ψαλιδάρης (Milvus milvus) και τσίφτης (Milvus migrans)·
δ) στην περίπτωση της Ιταλίας: όρνιο (Gyps fulvus), γυπαετός (Gypaetus barbatus) και χρυσαετός (Aquila chrysaetos)·
ε) στην περίπτωση της Πορτογαλίας: όρνιο (Gyps fulvus), µαυρόγυπας (Aegypius monachus), ασπροπάρης (Neophron
percnopterus) και χρυσαετός (Aquila chrysaetos).
B. Ειδικές απαιτήσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
1. Η έγκριση της αρµόδιας αρχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 χορηγείται εφόσον:
α) η διατήρηση του είδους του πτηνού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε άλλα µέσα·
β) το πρόγραµµα σίτισης εκτελείται µέσα στο πλαίσιο εγκεκριµένου προγράµµατος διατήρησης·
γ) η σίτιση δεν χρησιµοποιείται ως εναλλακτική λύση για την τελική διάθεση ειδικού υλικού κινδύνου ή νεκρών ζώων
µε ειδικό υλικό κινδύνου δηµιουργώντας πηγή κινδύνου ΜΣΕ·
δ) εφαρµόζεται ένα κατάλληλο σύστηµα επιτήρησης των ΜΣΕ όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης,
καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 260/2003 (2), µε τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις δειγµάτων για ΜΣΕ·
ε) εξασφαλίζεται ο συντονισµός των αρχών που είναι αρµόδιες για την επίβλεψη των απαιτήσεων που καθορίζονται στην
έγκριση και
στ) έχει προηγηθεί εκτίµηση της ιδιάζουσας κατάστασης των συγκεκριµένων ειδών των νεκροφάγων πτηνών και του
φυσικού τους περιβάλλοντος στη συγκεκριµένη χώρα.
2. Η έγκριση που χορηγείται από την αρµόδια αρχή πρέπει:
α) να αναφέρει και να κατονοµάζει τα συγκεκριµένα είδη των νεκροφάγων πτηνών·
β) να περιγράφει λεπτοµερώς τη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα γίνεται η σίτιση και
γ) να αναστέλλεται αµέσως σε περίπτωση που:
i) υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαιωµένη σχέση µε εξάπλωση ΜΣΕ, έως ότου αποκλειστεί ο κίνδυνος, ή
ii) δεν υπάρχει συµµόρφωση µε οποιονδήποτε από τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
3. Ο υπεύθυνος για τη σίτιση πρέπει:
α) να διαθέτει κλειστό και περιφραγµένο χώρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα άλλο σαρκοβόρο ζώο εκτός από τα
πτηνά δεν έχει πρόσβαση στην τροφή·
β) να εξασφαλίζει ότι τα πτώµατα των βοοειδών ηλικίας µεγαλύτερης των 24 µηνών και τα πτώµατα των αιγοπροβάτων
ηλικίας µεγαλύτερης των 18 µηνών που προορίζονται για τη σίτιση έχουν ελεγχθεί για ΜΣΕ µε µία από τις δοκιµασίες
που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και το αποτέλεσµα είναι αρνητικό πριν χρησιµοποιηθούν ως
ζωοτροφή και
γ) να τηρεί αρχείο τουλάχιστον µε τον αριθµό, τη φύση, το εκτιµώµενο βάρος και την προέλευση των πτωµάτων των
ζώων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σίτιση, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών ΜΣΕ, την ηµεροµηνία της σίτισης και τη
θέση στην οποία πραγµατοποιήθηκε η σίτιση.
4. Πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση µε όλες τις άλλες ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002, και ιδίως µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το παράρτηµα IX του κανονισµού αυτού.

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 7.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τον πλήρη διαχωρισµό των υλικών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 από το υλικό της κατηγορίας 3 σε µονάδες ενδιάµεσου χειρισµού υλικών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1495]
(Τα κείµενα στη γαλλική και ιταλική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/323/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τη Γαλλία
και την Ιταλία έτσι ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη
βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και
χρήσης ζωικών υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι τελικής
διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.
Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τη Γαλλία και την Ιταλία έτσι ώστε να είναι σε
θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να
εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες για το διαχωρισµό των
υλικών της κατηγορίας 1 και 2 από το υλικό της κατηγορίας 3 σε µονάδες ενδιάµεσου χειρισµού υλικών.
Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία, η Γαλλία και η Ιταλία πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο των
µεταβατικών µέτρων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση σχετικά µε το διαχωρισµό των υλικών της κατηγορίας 1 και 2 από το υλικό της κατηγορίας 3 σε µονάδες
ενδιάµεσου χειρισµού υλικών
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισµού, η Γαλλία και η Ιταλία µπορούν να
συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις έως τις 30 Απριλίου
2004 το αργότερο σε υπεύθυνους λειτουργίας χώρων και εγκαταστάσεων για την εφαρµογή των εθνικών κανόνων για το διαχωρισµό
των υλικών της κατηγορίας 1 και 2 από το υλικό της κατηγορίας 3
σε µονάδες ενδιάµεσου χειρισµού υλικών, που δεν συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι παράγραφος 1
στοιχείο α) και στο κεφάλαιο ΙΙ σηµείο Β παράγραφος 6 του παραρτήµατος ΙΙΙ του εν λόγω κανονισµού, µε την προϋπόθεση ότι οι
εθνικοί κανόνες:
α) εξασφαλίζουν ότι η συλλογή, ο εν γένει χειρισµός, η προσωρινή
αποθήκευση και η µεταφορά των υλικών της κατηγορίας 3
πραγµατοποιείται µε τρόπο που αποτρέπει τη µόλυνση από
υλικά της κατηγορίας 1 και 2·
β) ισχύουν µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002· και
γ) συµµορφώνονται µε τις λοιπές απαιτήσεις που ορίζονται στο
παράρτηµα III του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1774/2002.
Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση έγκρισης και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για το διαχωρισµό των υλικών της κατηγορίας 1 και 2 από το
υλικό της κατηγορίας 3 σε µονάδες ενδιάµεσου χειρισµού υλικών
ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή
εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παρούσας απόφασης.
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2.
Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 έως τις 30 Aπριλίου 2004 το αργότερο.
Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002, εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Τυχόν υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης διατίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

13.5.2003
Άρθρο 5
Εφαρµογή

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις
30 Απριλίου 2004.
Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη ∆ηµοκρατία της Γαλλίας και
στη ∆ηµοκρατία της Ιταλίας.

Άρθρο 4
Συµµόρφωση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση
Η Γαλλία και η Ιταλία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη
συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

13.5.2003
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
όσον αφορά παρέκκλιση από την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους για τα γουνοφόρα
ζώα, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του Συµβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1496]
(Τα κείµενα στη φινλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/324/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Συνεπώς, πρέπει να χορηγηθεί στη Φινλανδία παρέκκλιση
από την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους
για τα γουνοφόρα ζώα δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002. Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων, η παρέκκλιση αυτή πρέπει
να υπόκειται σε ορισµένους όρους.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 22 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 απαγορεύει τη χρήση
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών ως ζωοτροφών για ζώα
του ίδιου είδους µε αυτά από τα οποία προέρχονται οι πρωτεΐνες. Παρεκκλίσεις µπορούν να χορηγούνται σε ό,τι αφορά
τα γουνοφόρα ζώα αφού ζητηθεί η γνώµη της αρµόδιας
επιστηµονικής επιτροπής.
Η επιστηµονική συντονιστική επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις
24 και 25 Ιουνίου 1999 σχετικά µε τους κινδύνους που
συνδέονται µε µη συµβατικούς µεταδοτικούς παράγοντες,
συµβατικούς µεταδοτικούς παράγοντες και άλλους παράγοντες κινδύνου που εισέρχονται στην ανθρώπινη ή ζωική τροφική αλυσίδα µέσω πρώτων υλών από νεκρά ζώα και
πτώµατα ζώων ή µέσω ακατάλληλων υλών. Η γνώµη αυτή
ενηµερώθηκε στις 13 Ιουλίου 1999. Η γνώµη αναφέρεται
στους κινδύνους που συνδέονται µε τη σίτιση των γουνοφόρων ζώων µε µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από το ίδιο είδος.
Στις 17 Σεπτεµβρίου 1999 η επιστηµονική συντονιστική
επιτροπή εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την ανακύκλωση εντός
του ίδιου ζωικού είδους και τον κίνδυνο που ενέχει η
ανακύκλωση ζωικών υποπροϊόντων ως ζωοτροφών σε ό,τι
αφορά τη µετάδοση ΜΣΕ σε εκτρεφόµενα µη µηρυκαστικά
ζώα.
Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές αυτές γνώµες η ανακύκλωση
γουνοφόρων ζώων είναι δυνατόν να εξεταστεί σε ορισµένες
περιοχές βάσει έγκυρης τεκµηρίωσης, η οποία να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης παράγοντα ΜΣΕ
στο συγκεκριµένο πληθυσµό. Στις γνώµες αυτές καθορίζονται επίσης οι αναγκαίοι όροι για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου ΜΣΕ.
Η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση παρέκκλισης σχετικά µε την
απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους για τα
γουνοφόρα ζώα. Η αίτηση πληροί του όρους που καθορίζονται στις γνώµες της επιστηµονικής συντονιστικής επιτροπής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ΜΣΕ.

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Χορήγηση παρέκκλισης στη Φινλανδία για ορισµένα γουνοφόρα ζώα
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002, χορηγείται παρέκκλιση στη Φινλανδία σε ό,τι
αφορά το τάισµα των ακόλουθων γουνοφόρων ζώων µε µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από νεκρά ζώα ή
τµήµατα νεκρών ζώων του ίδιου είδους:
α) αλεπούδες (Vulpes vulpes και Alopex lagopus) και
β) νυκτερευτές (Nyctereutes procynoides).
Άρθρο 2
Εγκρίσεις για καταχωρηµένα αγροκτήµατα
Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει έγκριση σε καταχωρηµένα
αγροκτήµατα για το τάισµα των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο
1 µε µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που προέρχονται από νεκρά
ζώα ή τµήµατα νεκρών ζώων του ίδιου είδους. Έγκριση αυτού του
είδους θα χορηγείται µόνο σε καταχωρηµένα αγροκτήµατα:
α) βάσει αίτησης συνοδευόµενης από την κατάλληλη τεκµηρίωση
µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει λόγος υπόνοιας
παρουσίας παράγοντα ΜΣΕ στον πληθυσµό του είδους τον
οποίο αφορά η αίτηση·
β) όταν εφαρµόζεται κατάλληλο σύστηµα επιτήρησης για ΜΣΕ στα
γουνοφόρα ζώα, το οποίο περιλαµβάνει τακτικές εργαστηριακές
αναλύσεις δειγµάτων για ΜΣΕ·
γ) όταν παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις ότι κανένα ζωικό
υποπροϊόν ή µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από
τα ζώα αυτά ή τους απογόνους τους δεν µπορεί να εισέλθει
στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα ή στη ζωική τροφική αλυσίδα
άλλων ζώων εκτός των γουνοφόρων·
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δ) όταν το αγρόκτηµα δεν είχε καµία γνωστή επαφή µε άλλο
αγρόκτηµα για το οποίο υπήρχε υπόνοια ή επιβεβαιωµένο κρούσµα ΜΣΕ·
ε) όταν ο υπεύθυνος του καταχωρηµένου αγροκτήµατος συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα
ΙΧ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης.

13.5.2003
Άρθρο 4
Αναστολή έγκρισης

Μια έγκριση όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 αναστέλλεται αµέσως
σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαιωµένης επαφής µε άλλο αγρόκτηµα για το οποίο υπήρχε υπόνοια ή επιβεβαιωµένο κρούσµα ΜΣΕ
έως ότου αποκλειστεί ο κίνδυνος µόλυνσης.
Άρθρο 5

1.

Άρθρο 3

Συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση

Μέτρα ελέγχου

Η Φινλανδία λαµβάνει αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύει. Ενηµερώνει
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε:

α) να ελέγχει τη σύνθεση, τη µεταποίηση και τη χρήση ζωοτροφών
που περιέχουν µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόµενες
από νεκρά ζώα ή τµήµατα νεκρών ζώων του ίδιου είδους·
β) για τα ζώα τα οποία σιτίζονται µε τις ζωοτροφές που αναφέρονται στο στοιχείο α):
i) να υπάρχει αυστηρή επιτήρηση της κατάστασης της υγείας
τους·
ii) να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα επιτήρησης ΜΣΕ µε τακτικές
εργαστηριακές αναλύσεις δειγµάτων·
γ) να τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2.
2.
Στα δείγµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) σηµείο ii) πρέπει να περιλαµβάνονται δείγµατα που έχουν ληφθεί
από ζώα που εµφανίζουν νευρολογικά συµπτώµατα και από µεγαλύτερης ηλικίας ζώα αναπαραγωγής.

Άρθρο 6
Εφαρµογή
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003.
Άρθρο 7
Αποδέκτης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

13.5.2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. Γενικές υποχρεώσεις του υπεύθυνου καταχωρηµένου αγροκτήµατος
1. Ο υπεύθυνος πρέπει να τηρεί αρχείο τουλάχιστον για:
α) τη γούνα και τα σφάγια των ζώων που σιτίστηκαν µε µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη του είδους τους· και
β) κάθε φορτίο ώστε να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιµότητα του υλικού.
2. Σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαιωµένης επαφής µε άλλο αγρόκτηµα για το οποίο υπήρχε υπόνοια ή επιβεβαιωµένο
κρούσµα ΜΣΕ, ο υπεύθυνος πρέπει αµέσως:
α) να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή σχετικά µε την επαφή αυτή· και
β) να σταµατήσει την αποστολή γουνοφόρων ζώων προς οποιοδήποτε προορισµό χωρίς τη γραπτή έγκριση της αρµόδιας
αρχής.
B. Υποχρεώσεις λειτουργίας του υπεύθυνου καταχωρηµένου αγροκτήµατος
1. Ο υπεύθυνος εξασφαλίζει ότι:
α) ο χειρισµός και η µεταποίηση γουνοφόρων ζώων που προορίζονται για το τάισµα ζώων του ίδιου είδους γίνεται
χωριστά από τα σφάγια που δεν έχουν έγκριση για το σκοπό αυτό·
β) τα γουνοφόρα ζώα που σιτίζονται µε µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη προερχόµενη από ζώα του ίδιου είδους είναι
χωριστά από τα ζώα που δεν σιτίζονται µε µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη προερχόµενη από ζώα του ίδιου είδους.
2. Ο υπεύθυνος εξασφαλίζει ότι η µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από ένα είδος και προορίζεται για το
τάισµα του ίδιου είδους πρέπει:
α) να έχει µεταποιηθεί σε µονάδα µεταποίησης η οποία έχει λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και χρησιµοποιεί µόνο τις µεθόδους 1 έως 5 ή 7, όπως ορίζονται στο παράρτηµα V του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισµού αυτού·
β) να έχει παραχθεί από υγιή ζώα τα οποία θανατώθηκαν για την παραγωγή γούνας·
γ) να έχει παραχθεί από ζώα τα οποία δεν είχαν σιτιστεί µε µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη προερχόµενη από το ίδιο είδος
κατά τις τελευταίες 24 ώρες πριν από τη θανάτωση.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου όσον αφορά το διαχωρισµό των µονάδων µεταποίησης υλικών των κατηγοριών 1, 2
και 3
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1498]
(Τα κείµενα στη γαλλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/325/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1) και ιδίως το
άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τη Γαλλία
και τη Φινλανδία ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και
χρησιµοποίησης ζωικών υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι
τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.
Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τη Γαλλία και τη Φινλανδία έτσι ώστε να είναι σε
θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να
εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες για το διαχωρισµό των
µονάδων µεταποίησης υλικών των κατηγοριών 1, 2 και 3.
Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία η Γαλλία και η Φινλανδία πρέπει να
διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά την περίοδο
των µεταβατικών µέτρων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά τον πλήρη διαχωρισµό των µονάδων
µεταποίησης υλικών των κατηγοριών 1, 2 και 3
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του
κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος VI ή της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος VII του ίδιου κανονισµού, η Γαλλία και
η Φινλανδία µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις, έως τις 30 Απριλίου 2004 στην περίπτωση της Γαλλίας και
έως τις 31 Οκτωβρίου 2005 στην περίπτωση της Φινλανδίας το
αργότερο, σε υπεύθυνους λειτουργίας χώρων και εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, για την εφαρµογή αυτών των
κανόνων κατά τον πλήρη διαχωρισµό των µονάδων µεταποίησης
υλικών των κατηγοριών 1, 2 και 3 µε την προϋπόθεση ότι οι
εθνικοί κανόνες:
α) αποτρέπουν την αλληλοµόλυνση των κατηγοριών υλικών·
β) εφαρµόζονται µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002·
γ) συµµορφώνονται µε τις λοιπές απαιτήσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 2 έως 9 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος VI
και στις παραγράφους 2 έως 10 του κεφαλαίου Ι του παραρτήµατος VII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.
Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τον πλήρη διαχωρισµό των µονάδων µεταποίησης υλικών των
κατηγοριών 1, 2 και 3 ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε
επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι
της παρούσας απόφασης.
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2.
Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 έως τις 30 Απριλίου 2004 το αργότερο
στην περίπτωση της Γαλλίας και έως τις 31 Οκτωβρίου 2005 το
αργότερο στην περίπτωση της Φινλανδίας.
Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
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Άρθρο 5
Εφαρµογή

1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003
έως τις 30 Απριλίου 2004 στην περίπτωση της Γαλλίας.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003
έως τις 31 Οκτωβρίου 2005 στην περίπτωση της Φινλανδίας.
Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική ∆ηµοκρατία και στη
∆ηµοκρατία της Φινλανδίας.

Άρθρο 4
Συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση
Η Γαλλία και η Φινλανδία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα
για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά το διαχωρισµό των µονάδων ελαιοχηµικών προϊόντων των κατηγοριών
2 και 3
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1500]
(Τα κείµενα στην ισπανική, γερµανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα
αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/326/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µη ανανεώσιµα µεταβατικά µέτρα
για το Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις
Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ώστε να
δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί.
Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές
µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης και χρησιµοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.

(3)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για το Βέλγιο, τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία,
τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο έτσι
ώστε να είναι σε θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να
συνεχίσουν να εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες για το
διαχωρισµό των µονάδων ελαιοχηµικών προϊόντων των κατηγοριών 2 και 3.

(4)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ισπανία, η
Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο
πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά
την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά τον διαχωρισµό των µονάδων
ελαιοχηµικών προϊόντων των κατηγοριών 2 και 3
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισµού, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ισπανία,
η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις σύµφωνα µε
τους εθνικούς κανόνες έως τις 31 Οκτωβρίου 2005 το αργότερο
σε υπεύθυνους λειτουργίας χώρων και εγκαταστάσεων που δεν συµµορφώνονται µε το στοιχείο β) του άρθρου 14 παράγραφος 2 και
µε τις απαιτήσεις για το διαχωρισµό των µονάδων ελαιοχηµικών
προϊόντων των κατηγοριών 2 και 3, µε την προϋπόθεση ότι οι
εθνικοί κανόνες:
α) συµµορφώνονται µε κάθε άλλη εφαρµόσιµη κοινοτική νοµοθεσία·
β) εφαρµόζονται µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002· και
γ) πληρούν τις απαιτήσεις των στοιχείων γ) και δ) του άρθρου 14
παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1774/2002.
2. Μόνον τετηγµένα λίπη που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2 και της κατηγορίας 3 µπορούν να χρησιµοποιούνται. Τα
τετηγµένα λίπη που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 2 µεταποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που παρέχονται στο κεφάλαιο
ΙΙΙ του παραρτήµατος VI του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1774/2002.
Για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των παραγώγων ζωικού
λίπους χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικές διαδικασίες, όπως απόσταξη, διήθηση και επεξεργασία µε απορροφητικά.

Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
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Άρθρο 3

Άρθρο 5

Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση

Εφαρµογή

1.
Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για το διαχωρισµό των µονάδων ελαιοχηµικών προϊόντων των κατηγοριών 2 και 3 ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι
της παρούσας απόφασης.
2.
Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τις άδειες που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2005.
Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις
31 Οκτωβρίου 2005.

Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, την Ιταλική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, το
Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Άρθρο 4
Συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση
Το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η
Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία
µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη λειτουργία
µονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού που δεν αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν υλικά ειδικού κινδύνου ή σφάγια που τα περιέχουν
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1501]
(Τα κείµενα στην αγγλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/327/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1) και ιδίως το
άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τη Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει
να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής,
µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης
και χρησιµοποίησης ζωικών υποπροϊόντων καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.

(3)

Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για τη Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο έτσι ώστε
να είναι σε θέση να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εφαρµόζουν τους εθνικούς κανόνες για τις µονάδες
αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού που
δεν αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν υλικά ειδικού κινδύνου ή σφάγια που τα περιέχουν.

(4)

Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο
πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα ελέγχου κατά
την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά τις µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΚ) αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισµού, µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται επιµέρους εγκρίσεις το αργότερο ως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004 σε επιχειρήσεις που πληρούν τους εθνικούς κανόνες για τις
µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού στις
οποίες δεν εφαρµόζεται η οδηγία 2000/76/EΚ και οι οποίες δεν
αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν υλικά ειδικού κινδύνου ή
σφάγια που τα περιέχουν για την εφαρµογή αυτών των εθνικών
κανόνων, από τη Φινλανδία στην περίπτωση µονάδων αποτέφρωσης
ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού και από το Ηνωµένο
Βασίλειο στην περίπτωση µονάδων αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού υπό τον όρο ότι:
α) τα ζωικά υποπροϊόντα υπόκεινται σε ασφαλή χειρισµό και
αποθήκευση και αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά τρόπον ώστε να µετατρέπονται σε ξηρή τέφρα·
β) η ξηρή τέφρα διατίθεται δεόντως και τηρούνται αρχεία µε την
ποσότητα και την περιγραφή των ζωικών υποπροϊόντων που
αποτεφρώθηκαν και την ηµεροµηνία της αποτέφρωσης· και
γ) οι εθνικοί κανόνες εφαρµόζονται µόνον για τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις που εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η
Νοεµβρίου 2002·
2. Η ξηρή τέφρα δεν αποµακρύνεται από το θάλαµο καύσης
παρά µόνον αφού ολοκληρωθεί η καύση. Η µεταφορά και η ενδιάµεση αποθήκευση της ξηρής τέφρας πραγµατοποιείται σε κλειστό
περιέκτη για να αποφεύγεται ο διασκορπισµός της στο περιβάλλον
και η τελική διάθεση να γίνεται µε ασφάλεια.
3. Σε περίπτωση γενικής βλάβης ή µη κανονικών συνθηκών λειτουργίας, ο υπεύθυνος λειτουργίας περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατόν, µέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές
συνθήκες λειτουργίας.
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Άρθρο 2

Άρθρο 4

Μέτρα ελέγχου

Συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση

Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.

Η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα
δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 5

Άρθρο 3
Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1.
Οι επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια
αρχή σε µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού στις οποίες δεν εφαρµόζεται η οδηγία 2000/76/ΕΚ και οι
οποίες δεν αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν υλικά ειδικού κινδύνου ή σφάγια που τα περιέχουν ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται
πλέον οι όροι της παρούσας απόφασης.
2.
Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τις άδειες που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1 το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2004.
Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.
3.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Εφαρµογή
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.
2. Εφαρµόζεται από την ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας στην περίπτωση µονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού.
Εφαρµόζεται από το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας στην περίπτωση µονάδων αποτέφρωσης
χαµηλού δυναµικού.
Άρθρο 6
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας
και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τη χρήση υπολειµµάτων τροφίµων της κατηγορίας 3 στη διατροφή
των χοίρων και την απαγόρευση της ανακύκλωσης εντός ενός ζωικού είδους για τη διατροφή χοίρων µε
χυλό
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1502]
(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/328/ΕΚ)
τροφίµων τα οποία παράγουν προϊόντα για λιανική πώληση,
δεν είναι «υπολείµµατα τροφίµων» και δεν πρέπει εποµένως
να καλύπτονται από την παρέκκλιση που προβλέπεται σε
αυτή την απόφαση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 2002, για τον
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και
ιδίως το άρθρο 32,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει την πλήρη
αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο, περιλαµβανοµένης της εισαγωγής αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον προβλέπει ότι µπορεί να ληφθούν τα
κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Ενόψει της αυστηρότητας αυτών των απαιτήσεων, είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τη Γερµανία και την Αυστρία για να δοθεί αρκετός χρόνος στη
βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον είναι αναγκαίο να
αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής,
µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού, µεταποίησης
και χρησιµοποίησης ή τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.

(3)

Ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη λήψη µεταβατικών µέτρων για τα υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας
3.

(4)

Εποµένως, ως προσωρινό µέτρο, πρέπει να χορηγηθεί
παρέκκλιση στη Γερµανία και την Αυστρία για να µπορέσουν
να επιτρέψουν στους υπευθύνους να εφαρµόσουν τους εθνικούς κανόνες για τα υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας
3 στη διατροφή χοίρων, λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα
της Επιτροπής από τις επισκέψεις των αποστολών στη Γερµανία και την Αυστρία.

(5)

Σύµφωνα µε τον ορισµό των «υπολειµµάτων τροφίµων» στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, υπολείµµατα από καταστήµατα λιανικής πώλησης όπως υπεραγορές ή εργοστάσια

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

(6)

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος στη υγεία των ζώων και στη
δηµόσια υγεία, κατάλληλα συστήµατα ελέγχου πρέπει να
διατηρούνται στη Γερµανία και την Αυστρία για την περίοδο
των µεταβατικών µέτρων.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρεκκλίσεις που αφορούν τα υπολείµµατα τροφίµων της
κατηγορίας 3 στη διατροφή χοίρων και την απαγόρευση της
ανακύκλωσης εντός ενός ζωικού είδους για τη διατροφή
χοίρων µε χυλό
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) αυτού του κανονισµού, η Γερµανία και η
Αυστρία µπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν ατοµικές άδειες έως
τις 30 Οκτωβρίου 2006 σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, να
εφαρµόζουν αυτούς τους κανόνες και τους κανόνες που προβλέπει
η παρούσα απόφαση για τη χρήση υπολειµµάτων τροφίµων της
κατηγορίας 3 στη διατροφή χοίρων, εφόσον:
α) τα υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας 3 προέρχονται αποκλειστικά από εστιατόρια, µονάδες τροφοδοσίας και µαγειρεία,
συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών µαγειρείων και των µαγειρείων νοικοκυριού στα εν λόγω κράτη µέλη και δεν διατίθενται
στο εµπόριο υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας 3 ή χυλός
που προέρχεται από αυτά·
β) τα υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας 3 προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή µεταποιηµένων υπολειµµάτων
τροφίµων (χυλού) για τη διατροφή χοίρων στα εν λόγω κράτη
µέλη·
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γ) οι εθνικοί κανόνες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τους όρους
χρήσης που προβλέπονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης·

2. Η Επιτροπή αναθεωρεί περιοδικά την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης µε βάση τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 και µε βάση τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής.

δ) δεν διατίθενται υπολείµµατα τροφίµων της κατηγορίας 3, µεταποιηµένα ή µη, σε χοίρους σε άγρια κατάσταση και σε εκτρεφόµενους αγριόχοιρους· και

Άρθρο 5

ε) οι υπεύθυνοι αυτοί ενεργούσαν σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανόνες την 1η Νοεµβρίου 2002.

Συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση από τα σχετικά κράτη
µέλη

Άρθρο 2

Η Αυστρία και η Γερµανία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα
για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση και τα δηµοσιεύουν.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπευθύνων των εγκαταστάσεων και
των µονάδων µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 1 και
στο παράρτηµα.
Άρθρο 3
Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1.
Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τη χρήση υπολειµµάτων τροφίµων της κατηγορίας 3 ανακαλούνται αµέσως και µονίµως για κάθε επιχείρηση, χώρο ή εγκατάσταση εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παρούσας απόφασης.
2.
Η τελική διάθεση τυχόν υλικών που δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης γίνεται σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 4
Ετήσια έκθεση και περιοδική αναθεώρηση
1.
Η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο, έκθεση µε βάση τα µέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Μαΐου 2003 έως τις 31
Οκτωβρίου 2006.
Άρθρο 7
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας και στη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
Α. Γενικές υποχρεώσεις
1. Η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευση, ο εν γένει χειρισµός, η επεξεργασία και η χρήση των υπολειµµάτων τροφίµων
της κατηγορίας 3 («υπολείµµατα τροφίµων») γίνονται σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα.
2. Τα µη µεταποιηµένα υπολείµµατα τροφίµων:
α) συλλέγονται από εγκεκριµένο φορέα συλλογής από τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 1
στοιχείο α·
β) συλλέγονται από χώρο που δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισµό που επιβάλλεται από την κοινοτική νοµοθεσία για
τον έλεγχο της κλασικής πανώλης των χοίρων ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας από τον κατάλογο Α του ∆ΓΕ η οποία
µεταδίδεται στους χοίρους µέσω των υπολειµµάτων τροφίµων και
γ) υφίστανται µεταποίηση από εγκεκριµένους διαχειριστές σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µεταποίησης, οι οποίες δεν
βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε εκµετάλλευση στην οποία εκτρέφονται ζώα. Ωστόσο, στην περίπτωση της Αυστρίας, η
αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την απαίτηση µεταποίησης σε χωριστό χώρο έως τις 30 Απριλίου
2004, µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια αρχή:
i) έχει πραγµατοποιήσει κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου και είναι πεπεισµένη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την
υγεία των ζώων και για τη δηµόσια υγεία,
ii) έχει υποβάλει αντίγραφο αυτής της αξιολόγησης κινδύνου στην Επιτροπή, και
iii) διενεργεί επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ανά δεκαπενθήµερο και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα απόφαση.
3. Ο χυλός
α) συλλέγεται από εγκεκριµένη επιχείρηση συλλογής από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µεταποίησης· και
β) χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή για την πάχυνση χοίρων σε εγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις, οι οποίες αποστέλλουν
χοίρους µόνον για άµεση σφαγή.
4. Η αρµόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει τις επιχειρήσεις συλλογής και µεταποίησης υπολειµµάτων τροφίµων και τους αποστολείς και τους χρήστες του χυλού.
5. Κάθε κάτοχος έγκρισης διατηρεί και θέτει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό και µεταποιεί τα υπολείµµατα τροφίµων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τµήµατος Γ.
6. Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η έγκριση, το εµπορικό έγγραφο, η τήρηση αρχείων, η επίσηµη επιθεώρηση και ο κατάλογος των εγκαταστάσεων είναι σύµφωνα µε το τµήµα ∆.
Β. Συλλογή και µεταφορά υπολειµµάτων τροφίµων για τη διατροφή χοίρων
1. Τα υπολείµµατα τροφίµων συλλέγονται και µεταφέρονται σε κατάλληλα καλυµµένους στεγανούς περιέκτες ή οχήµατα,
ενώ η αποκοµιδή και η παράδοσή τους γίνεται χωρίς καθυστέρηση σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µεταποίησης.
2. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά υπολειµµάτων τροφίµων, τα αδιάβροχα καλύµµατα (µουσαµάδες) ή
άλλα καλύµµατα και οι µη επαναχρησιµοποιούµενοι περιέκτες καθαρίζονται, απολυµαίνονται και διατηρούνται καθαροί.
Οχήµατα και περιέκτες που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µη µεταποιηµένων υπολειµµάτων τροφίµων δεν χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά χυλού.
3. Κανείς δεν µεταφέρει υπολείµµατα τροφίµων σε εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται µηρυκαστικά, παρά µόνον µε έγκριση
που εκδίδει η αρµόδια αρχή.
Γ. Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις µεταποίησης υπολειµµάτων τροφίµων για την παραγωγή χυλού
Γενικές απαιτήσεις
1. Οι εγκεκριµένες εγκαταστάσεις µεταποίησης χρησιµοποιούνται για τη µεταποίηση υπολειµµάτων τροφίµων για την παραγωγή χυλού για τη διατροφή χοίρων, και διαχωρίζονται πλήρως από κτίρια όπου εκτρέφονται ζώα ή παράγονται άλλες
ζωοτροφές.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στη µονάδα ατόµων χωρίς σχετική άδεια ή ζώων. ∆εν επιτρέπεται η πρόσβαση των ζώων σε µη
µεταποιηµένα υπολείµµατα τροφίµων ή σε οποιαδήποτε υγρά τα οποία προέρχονται από τα υπολείµµατα αυτά. Λαµβάνονται συστηµατικά µέτρα πρόληψης κατά πτηνών, τρωκτικών, εντόµων ή άλλων παρασίτων.
3. Τα πατώµατα είναι στεγανά, µπορούν να καθαρίζονται και η διαρρύθµισή τους επιτρέπει την απορροή των υγρών χωρίς
αυτά να διαρρέουν από τον ακάθαρτο στον καθαρό χώρο ή στο χυλό.
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Καθαροί και ακάθαρτοι χώροι
4. Καθορίζονται καθαροί και ακάθαρτοι χώροι οι οποίοι διαχωρίζονται πλήρως µε τουλάχιστον έναν τοίχο. Οι ακάθαρτοι
χώροι (υποδοχής) και οι καθαροί χώροι καθαρίζονται και απολυµαίνονται εύκολα. Ο ακάθαρτος χώρος διαθέτει
καλυµµένο χώρο (αποθήκη) για την αποθήκευση των µη µεταποιηµένων υπολειµµάτων τροφίµων.
5. Τα µη µεταποιηµένα υπολείµµατα τροφίµων εκφορτώνονται στο χώρο υποδοχής και είτε
α) µεταποιούνται αµέσως είτε
β) αποθηκεύονται σε κατάλληλους περιέκτες στο χώρο υποδοχής και µεταποιούνται µέσα σε 24 ώρες από την άφιξή
τους ή χωρίς περιττή καθυστέρηση.
6. Ο χειρισµός και η αποθήκευση των µεταποιηµένων υπολειµµάτων τροφίµων πρέπει να γίνεται σε ειδικό καθαρό χώρο µε
τρόπο ώστε να αποκλείεται µόλυνση µε οποιαδήποτε µη µεταποιηµένα υπολείµµατα τροφίµων.
7. Άτοµα που βρέθηκαν στον ακάθαρτο χώρο δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον καθαρό χώρο χωρίς πρώτα να απολυµαίνονται ή να αλλάζουν την υπόδηση και τον εξωτερικό τους ρουχισµό.
8. Εξοπλισµός και εργαλεία που βρέθηκαν στον ακάθαρτο χώρο δεν πρέπει να µεταφέρονται στον καθαρό χώρο εκτός και
εάν έχουν καθαριστεί και απολυµανθεί κατάλληλα, σύµφωνα µε τα σηµεία 11 έως 14.
9. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τουαλέτες, αποδυτήρια και νιπτήρες για το προσωπικό.
Προδιαγραφές µεταποίησης
10. Ύστερα από την αποµάκρυνση όλων των ξένων υλικών (µέταλλα, πλαστικά και υλικά συσκευασίας), οι κοκκοµετρικές
διαστάσεις των υπολειµµάτων τροφίµων µειώνονται σε τουλάχιστον 50 ml και αυτά τυγχάνουν µεταποίησης διατηρούµενα επί τουλάχιστον 60 λεπτά σε θερµοκρασία κέντρου µάζας τουλάχιστον 90 °C µε διαρκή ανάδευση ή µε εναλλακτική µέθοδο η οποία πληροί ισοδύναµες υγειονοµικές προδιαγραφές οι οποίες προσδιορίζονται στην έγκριση που
χορηγεί η αρµόδια αρχή.
Καθαροί και ακάθαρτοι χώροι
11. Πρέπει να παρέχονται επαρκή µέσα (συµπεριλαµβανοµένων αποθεµάτων νερού) ώστε να µπορούν να καθαρίζονται και να
απολυµαίνονται οι εγκαταστάσεις, οι περιέκτες και τα οχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των τροχών).
12. Τα οχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων των τροχών) που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µη µεταποιηµένων υπολειµµάτων τροφίµων ή χυλού πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται πριν εισέλθουν στον καθαρό χώρο ή, εάν δεν
εισέλθουν στον καθαρό χώρο, πριν εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις.
13. Οι περιέκτες που χρησιµοποιούνται για µη µεταποιηµένα υπολείµµατα τροφίµων ή χυλό πρέπει να καθαρίζονται και να
απολυµαίνονται πριν από κάθε χρήση και οι εγκαταστάσεις πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος κάθε ηµέρας κατά την
οποία πραγµατοποιήθηκε µεταποίηση.
14. Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα απολυµαντικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καθώς και οι συγκεντρώσεις τους
έχουν λάβει επίσηµη έγκριση ως ικανά να καταστρέφουν τον ιό της κλασικής πανώλης των χοίρων.
Εξοπλισµός
15. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό ψησίµατος µε επακριβώς βαθµονοµηµένες συσκευές καταγραφής για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες επεξεργασίας (θερµοκρασία, χρόνος) και οποιεσδήποτε άλλες παράµετροι
για τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται συµµόρφωση.
16. Ο εξοπλισµός ψησίµατος και οι σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να βαθµονοµούνται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και
να συντηρούνται σε καλή κατάσταση καθ' όλο το έτος.
∆. Έγκριση, εµπορικό έγγραφο, τήρηση µητρώων, επιθεώρηση και κατάλογος εγκεκριµένων εγκαταστάσεων
Έγκριση των υπευθύνων και των εγκαταστάσεων
1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγεί ή να διατηρεί έγκριση για τη συλλογή/µεταφορά ή τη µεταποίηση υπολειµµάτων
τροφίµων ή για την αποστολή ή για τη χρήση χυλού για τη διατροφή χοίρων µόνον εάν πεισθεί ότι θα πληρούνται οι
όροι της παρούσας απόφασης.
2. Η έγκριση πρέπει να προσδιορίζει ιδίως:
α) τον υπεύθυνο και τη διεύθυνση των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων·
β) την ταυτότητα του εγκεκριµένου εξοπλισµού ψησίµατος·
γ) την ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30ή Οκτωβρίου 2006.
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3. Επιπλέον, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων µεταποίησης, η έγκριση πρέπει να προσδιορίζει:
α) τα µέρη των εγκαταστάσεων στα οποία µπορούν να γίνονται δεκτά και να µεταποιούνται τα υπολείµµατα τροφίµων·
και
β) τις εφαρµοζόµενες παραµέτρους (θερµοκρασία, χρόνος, κοκκοµετρικές διαστάσεις).
4. Εάν µια υφιστάµενη έγκριση δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η αρµόδια αρχή
εκδίδει νέα έγκριση η οποία αναφέρει τα στοιχεία αυτά καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους θεωρεί αναγκαίους για
να εξασφαλισθεί η ιχνηλασιµότητα και η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία.
Εµπορικό έγγραφο
5. Τα εµπορικά έγγραφα µπορούν να είναι σε γραπτή ή σε ηλεκτρονική µορφή και πρέπει να συνοδεύουν την αποστολή
υπολειµµάτων τροφίµων ή χυλού κατά τη µεταφορά τους. Ο παραγωγός, ο συλλέκτης/µεταφορέας και ο αποδέκτης
πρέπει να διατηρούν ο κάθε ένας αντίγραφο γραπτού εµπορικού εγγράφου ή, για ηλεκτρονική ενηµέρωση, καταγραφή
αυτών των πληροφοριών σε έντυπη µορφή.
6. Τα εµπορικά έγγραφα πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων από τις οποίες συλλέχθηκαν τα υπολείµµατα τροφίµων ή ο χυλός·
β) τις ηµεροµηνίες συλλογής και παράδοσης των υπολειµµάτων τροφίµων ή του χυλού·
γ) την ποσότητα και την περιγραφή (ποιότητα) των υπολειµµάτων τροφίµων ή του χυλού·
δ) το όνοµα και τη διεύθυνση του συλλέκτη και του µεταφορέα (εάν είναι διαφορετικός από το συλλέκτη) και τον
αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος· και
ε) τη διεύθυνση του προορισµού των υπολειµµάτων τροφίµων ή του χυλού.
Μητρώα
7. Κάθε άτοµο που συλλέγει/µεταφέρει ή µεταποιεί υπολείµµατα τροφίµων ή αποστέλλει/µεταφέρει ή χρησιµοποιεί χυλό
για τη διατροφή χοίρων πρέπει να τηρεί για τουλάχιστον δύο χρόνια µητρώα µε τις κατάλληλες πληροφορίες µέσα στο
εµπορικό έγγραφο.
8. Επιπλέον ο υπεύθυνος εγκεκριµένων εγκαταστάσεων µεταποίησης πρέπει να τηρεί για τουλάχιστον δύο έτη µητρώα τα
οποία να δείχνουν την ηµεροµηνία της µεταποίησης και τις παραµέτρους (θερµοκρασία, χρόνο) που εφαρµόστηκαν.
Επίσηµη επιθεώρηση
9. Η αρµόδια αρχή πρέπει να διενεργεί τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο επιθεωρήσεις σε κάθε εγκατάσταση η οποία έχει
λάβει έγκριση σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, µια από τις οποίες πρέπει να είναι αιφνιδιαστική µε στόχο την εξακρίβωση της συµµόρφωσης ιδίως µε τις προδιαγραφές υγιεινής και µεταποίησης και να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) το διαχωρισµό µεταξύ των ακάθαρτων και των καθαρών χώρων·
β) το µέγεθος των πρώτων υλών·
γ) τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη διαδικασία της θερµικής επεξεργασίας· και
δ) τη διάρκεια της θερµικής επεξεργασίας.
10. Επιπλέον στην περίπτωση εγκεκριµένων εγκαταστάσεων µεταποίησης τεχνικός εµπειρογνώµονας πρέπει να διενεργεί κάθε
χρόνο επιθεώρηση για να ελέγχει τη συσκευή ψησίµατος και τις συσκευές καταγραφής· και να υποβάλλει έκθεση στην
αρµόδια αρχή και στον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων.
Κατάλογος των εγκαταστάσεων
11. Η αρµόδια αρχή καταρτίζει µέσα στην επικράτειά της κατάλογο των εγκεκριµένων:
α) εγκαταστάσεων συλλογής και µεταφοράς υπολειµµάτων τροφίµων·
β) εγκαταστάσεων µεταποίησης υπολειµµάτων τροφίµων·
γ) εγκαταστάσεων αποστολής και µεταφοράς χυλού· και
δ) εκµεταλλεύσεων που χρησιµοποιούν χυλό για τη διατροφή χοίρων.
12. Σε κάθε εγκατάσταση ή εκµετάλλευση πρέπει να χορηγείται επίσηµος αριθµός ταυτότητας.
13. Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει τη δηµοσιοποίηση αυτού του καταλόγου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 2003
για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας της κόπρου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1505]
(Τα κείµενα στη γαλλική, ολλανδική, γερµανική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα είναι τα µόνα αυθεντικά)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/329/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η
πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τα
ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής
ορισµένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
µπορούν να εγκριθούν κατάλληλα µεταβατικά µέτρα.
Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για το Βέλγιο,
τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία ώστε να δοθεί
αρκετός χρόνος στη βιοµηχανία για να προσαρµοστεί. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής, µεταφοράς, αποθήκευσης, εν γένει χειρισµού,
µεταποίησης και χρησιµοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων,
καθώς και µέθοδοι τελικής διάθεσης αυτών των υποπροϊόντων.
Συνεπώς, ως προσωρινό µέτρο πρέπει να εγκριθεί παρέκκλιση για το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτρέψουν στους
υπεύθυνους των επιχειρήσεων να εξακολουθήσουν να εφαρµόσουν εθνικούς κανόνες για τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας.
Προκειµένου να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων
και η δηµόσια υγεία το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες
και η Φινλανδία πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήµατα
ελέγχου κατά την περίοδο των µεταβατικών µέτρων.
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Παρέκκλιση όσον αφορά τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας της κόπρου
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1774/2002 και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 στοιχείο
β) του κεφαλαίου IΙI του παραρτήµατος VIΙI του ίδιου κανονισµού,
το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία µπορούν να
εξακολουθήσουν να χορηγούν επιµέρους εγκρίσεις έως τις 31
∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο στους υπευθύνους χώρων και εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, για την εφαρµογή
των κανόνων αυτών, για τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας της
κόπρου, µε την προϋπόθεση ότι οι εθνικοί κανόνες:
α) εγγυώνται τη γενική µείωση των παθογόνων παραγόντων·
β) ισχύουν µόνον για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που
εφήρµοζαν τους κανόνες αυτούς την 1η Νοεµβρίου 2002 και
γ) συµµορφώνονται µε τις λοιπές απαιτήσεις που ορίζονται στο
κεφάλαιο III του παραρτήµατος VIII του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1774/2002.

Άρθρο 2
Μέτρα ελέγχου
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης των εγκεκριµένων υπεύθυνων λειτουργίας χώρων και
εγκαταστάσεων µε τους όρους του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Ανάκληση εγκρίσεων και τελική διάθεση υλικού µη συµµορφούµενου µε την παρούσα απόφαση
1. Επιµέρους εγκρίσεις που χορηγήθηκαν από την αρµόδια αρχή
για τη διαδικασία θερµικής επεξεργασίας της κόπρου ανακαλούνται
αµέσως και µονίµως για κάθε υπεύθυνο επιχείρησης, χώρου ή
εγκατάστασης εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παρούσας
απόφασης.
2. Η αρµόδια αρχή ανακαλεί τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε το άρθρο 1, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 το αργότερο.
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Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί τελική έγκριση σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1774/2002 εκτός και αν διαπιστώσει µε βάση
τους ελέγχους της ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις του εν
λόγω κανονισµού.

13.5.2003
Άρθρο 5
Εφαρµογή

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2003 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2004.

3.
Τυχόν υλικά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης διατίθενται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Αποδέκτες

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη
Γαλλική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και τη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας.

Συµµόρφωση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών µε την
παρούσα απόφαση
Το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία λαµβάνουν
αµέσως τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε την παρούσα
απόφαση και τα δηµοσιεύουν. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Άρθρο 6

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

