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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 808/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

dierlijke eiwitten van zoogdieren, aangezien dergelijk
materiaal als gevolg van het verbod op vervoederen
uitsluitend als afval bestemd is.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 12, lid 5, en artikel 32, lid 1,

(7)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft op 16 en 17
juni 2003 een advies uitgebracht over de veiligheid van
het gebruik van verbrandingsinstallaties met een lage
capaciteit en meeverbrandingsinstallaties voor het
verbranden van mogelijk met TSE besmet dierlijk materiaal ten aanzien van TSE's.
Naar aanleiding van dit advies moeten de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 betreffende het gebruik
van verbrandingsinstallaties met een lage capaciteit of
meeverbrandingsinstallaties voor de verwijdering van
karkassen van bepaalde dieren worden gewijzigd.
Bovendien moet in de bijlagen van Verordening (EG) nr.
1774/2002 een aantal technische wijzigingen worden
aangebracht om de bijlagen beter in overeenstemming te
brengen met de artikelen van die verordening en om de
regels voor een aantal extra producten te verduidelijken.
Er moeten aanvullende regels worden vastgesteld voor
de behandeling van afvalwater van bedrijfsruimten waar
zich microbiologische of andere besmettingsrisico's
kunnen voordoen als gevolg van de hantering van categorie 1- of categorie 2-materiaal.
Ook moet de materiële fout in de technische eisen voor
de verwerking van bijproducten volgens verwerkingsmethode 2 worden gecorrigeerd.
Hoewel het verbod op vervoederen van Beschikking
2000/766/EG van de Raad (2) van kracht blijft, moeten
minder strenge eisen worden toegepast op verwerkte

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) PB L 306 van 7.12.2002, blz. 32.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1774/2002
Verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 12, lid 3, onder a), wordt vervangen door:
„a) alleen worden gebruikt voor de verwijdering van dode
gezelschapsdieren en dierlijke bijproducten zoals
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), artikel 5, lid 1, en
artikel 6, lid 1, waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van
toepassing is”;
2. In artikel 12, lid 3, wordt het volgende punt h) toegevoegd:
„h) voldoen aan de voorwaarden van bijlage IV, hoofdstuk
VII, indien de installatie wordt gebruikt voor de verwijdering van dierlijke bijproducten zoals bedoeld in
artikel 4, lid 1, onder b).”;
3. De bijlagen I tot en met IX worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De bijlagen I tot en met IX van Verordening (EG) nr. 1774/2002 worden als volgt gewijzigd:
1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
a) De specifieke definities in de punten 15, 37, 42 en 55 tot en met 58 worden vervangen door:
„15. keukenafval en etensresten: alle voedselresten, met inbegrip van afgewerkte bak- en braadolie, afkomstig van
restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens;”
„37. mest: uitwerpselen en/of urine van vee, met of zonder strooisel, of guano, hetzij onverwerkt, hetzij verwerkt
overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk III, hetzij op andere wijze verwerkt in een biogas- of composteerinstallatie;”
„42. verwerkte dierlijke eiwitten: dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit categorie 3-materiaal en die in
overeenstemming met bijlage V, hoofdstuk II, zijn behandeld om ze geschikt te maken voor rechtstreeks
gebruik als voedermiddel of om anderszins gebruikt te worden in diervoeder, voeder voor gezelschapsdieren
daaronder begrepen, of in biologische meststoffen of bodemverbeteraars; hieronder vallen echter niet bloedproducten, melk, producten op basis van melk, biest, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat,
eieren en eiproducten, tricalciumfosfaat en collageen;”
„55. onbewerkte veren en delen van veren: veren en delen van veren die niet zijn behandeld met stomende waterdamp of op een andere wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;
56. onbewerkte wol: schapenwol die niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op
een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;
57. onbewerkt haar: haar van herkauwers dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;
58. onbewerkt varkenshaar: varkenshaar dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;”.
b) De volgende specifieke definities worden toegevoegd als punten 59 tot en met 63:
„59. collageen: uit eiwit bestaande producten afkomstig van huiden, pezen en ligamenten van dieren, alsmede van
beenderen van varkens en pluimvee en van visgraten;
60. zeefresten: zichtbaar, vast dierlijk materiaal dat door de afvalwaterzeef wordt opgevangen, indien een voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX, vereist is;
61. mengsels van olie en vet: drijvend dierlijk materiaal dat aan de oppervlakte van het afvalwater wordt verzameld door vetverwijderingssystemen, indien een voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX,
vereist is;
62. slib: zichtbaar, vast dierlijk materiaal of bezinksel dat door de afvoerbuizen wordt opgevangen, indien een
voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX, vereist is;
63. ontzandingsmateriaal: zichtbaar, vast dierlijk materiaal of bezinksel dat door ontzandingssystemen wordt
opgevangen, indien dit de in bijlage II, hoofdstuk IX, bedoelde voorbehandeling vormt.”.
2. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk I, punt 2, onder b), wordt vervangen door:
„b)

i) voor categorie 3-materiaal, de woorden „niet voor menselijke consumptie”;
ii) voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal) en
daarvan afgeleide verwerkte producten, de woorden „niet voor dierlijke consumptie”; indien categorie 2materiaal echter als voeder voor dieren zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, onder c), bestemd is onder de in
dat artikel vastgestelde voorwaarden, moet op het etiket worden aangegeven: „voeder voor...”, gevolgd
door de naam van de specifieke diersoort(en) waarvoor het materiaal bestemd is;
iii) voor categorie 1-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten, de woorden uitsluitend geschikt
voor verwijdering;
iv) voor mest en de inhoud van het maagdarmkanaal, het woord „mest”.”

b) In hoofdstuk II wordt het volgende punt 4 toegevoegd:
„4. Verpakkingsmateriaal moet worden verbrand of op een andere wijze worden verwijderd volgens de instructies
van de bevoegde autoriteit.”.
c) Hoofdstuk III, punt 1, wordt vervangen door:
„1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan van een handelsdocument of, wanneer deze verordening dat voorschrijft, een gezondheidscertificaat, behalve in het geval van
verwerkte producten afkomstig van categorie 3-materiaal die binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaars
worden geleverd aan eindgebruikers die geen bedrijven zijn.”.
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d) Het volgende hoofdstuk IX wordt toegevoegd:
„HOOFDSTUK IX
Verzameling van dierlijk materiaal bij de behandeling van afvalwater
1. Categorie 1-verwerkingsbedrijven en andere bedrijfsruimten waar gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd, slachthuizen en categorie 2-verwerkingsbedrijven moeten als eerste fase van de afvalwaterbehandeling
beschikken over een voorbehandelingsproces voor het opvangen en verzamelen van dierlijk materiaal. De
uitrusting voor het voorbehandelingsproces moet bestaan uit sifons of zeven met openingen van maximaal
6 mm in de eindfase van het proces of soortgelijke systemen die vaste deeltjes van 6 mm of meer in het afvalwater tegenhouden.
2. Afvalwater uit bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 moet een voorbehandelingsproces doorlopen zodat het
gefilterd uit de bedrijfsruimten wordt afgevoerd. Het dierlijk materiaal mag niet worden vermalen of geweekt
om het gemakkelijker door het voorbehandelingsproces te laten lopen.
3. Al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij het voorbehandelingsproces in bedrijfsruimten zoals
bedoeld in punt 1 moet, naar gelang van het geval, als categorie 1- of categorie 2-materiaal worden verzameld
en vervoerd, en moet overeenkomstig deze verordening worden verwijderd.
4. Afvalwater dat het voorbehandelingsproces in bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 heeft doorlopen en
afvalwater van bedrijfsruimten die alleen categorie 3-materiaal ontvangen, moet overeenkomstig de overige
relevante communautaire wetgeving worden behandeld.”.
3. In bijlage III, hoofdstuk 2, worden de punten 5 en 10 geschrapt.
4. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk I, punt 1, wordt vervangen door:
„1. Verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties moeten zodanig ontworpen en uitgerust zijn en geëxploiteerd
worden dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Er moet aan volgende hygiënevoorschriften worden voldaan:
a) Dierlijke bijproducten moeten zo vlug mogelijk na aankomst worden verwijderd. Tot ze worden verwijderd, moeten ze op de juiste manier worden opgeslagen;
b) Recipiënten en voertuigen die voor het vervoer van onverwerkt materiaal worden gebruikt, moeten in een
daarvoor aangewezen gedeelte worden gereinigd. Het afvalwater moet gedurende de opslag zoals bedoeld
in hoofdstuk III worden behandeld;
c) Er moeten systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte
worden getroffen. Hiertoe dient een gedocumenteerd bestrijdingsprogramma te worden gebruikt;
d) Voor alle delen van de ruimten moeten reinigingsprocedures worden vastgesteld en gedocumenteerd. Voor
de reiniging moeten geschikt materiaal en geschikte schoonmaakmiddelen worden verstrekt;
e) De controle op de hygiëne omvat regelmatige inspectie van de omgeving en de toestellen. De inspectieschema's en de resultaten moeten worden gedocumenteerd en ten minste twee jaar worden bewaard.”.
b) Het volgende hoofdstuk VII wordt toegevoegd:
„HOOFDSTUK VII
Verbranding van categorie 1-materiaal zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b)
1. De verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit moet op een verharde vloer met een goede waterafvoer
staan.
2. Vee mag geen toegang hebben tot de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit, te verbranden dierlijke
bijproducten of as van verbrande dierlijke bijproducten. Indien de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit op een veehouderij gelegen is:
a) moet de verbrandingsinstallatie volledig fysiek worden gescheiden van de dieren en hun voeder en strooisel,
zo nodig door een omheining;
b) mag de uitrusting uitsluitend voor werkzaamheden in de verbrandingsinstallatie worden gebruikt, en niet
elders op het bedrijf;
c) moeten de operatoren andere bovenkleding en schoenen aantrekken alvorens ze met vee of veevoeder in
aanraking komen.
3. Dierlijke bijproducten en as moeten afgedekt, geëtiketteerd een lekvrij worden opgeslagen.
4. De exploitant moet zich ervan vergewissen dat de dierlijke bijproducten op dergelijke wijze worden verbrand
dat ze volledig tot as worden gereduceerd. De as moet worden verwijderd op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is.
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5. Dierlijke bijproducten die niet volledig zijn verbrand, mogen niet op een stortplaats worden verwijderd, maar
moeten overeenkomstig deze verordening opnieuw worden verbrand of op andere wijze worden verwijderd.
6. De verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit moet met een naverbrander uitgerust zijn.
7. De exploitant moet een register bijhouden van de hoeveelheden, categorieën en soorten dierlijke bijproducten
die worden verbrand en de datum van verbranding.
8. De bevoegde autoriteit moet de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit inspecteren alvorens deze goed
te keuren en moet ten minste jaarlijks controleren of deze verordening wordt nageleefd.”.
5. Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk I, punt 1, onder a), wordt vervangen door:
„a) Bedrijfsruimten voor de verwerking van dierlijke bijproducten mogen niet op hetzelfde terrein gelegen zijn
als een slachthuis, tenzij ze zich in een volledig afgezonderd gebouw bevinden. Een afzonderlijk verwerkingsbedrijf mag echter door een transportsysteem met een slachthuis op hetzelfde terrein verbonden zijn, mits
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
i) Het verwerkingsbedrijf en het slachthuis beschikken over afzonderlijke ingangen, ontvangstruimten, uitrusting, uitgangen en personeel; en
ii) De te verwerken dierlijke bijproducten zijn afkomstig van dezelfde bedrijfsruimten.
Onbevoegden en dieren mogen geen toegang hebben tot het verwerkingsbedrijf.”.
b) Hoofdstuk III, methode 2, punt 4, wordt vervangen door:
„4. De dierlijke bijproducten mogen zo worden gekookt dat gelijktijdig aan de eisen met betrekking tot tijd en
temperatuur wordt voldaan.”.
6. Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk I wordt als volgt gewijzigd:
i) Hoofdstuk I, punt 7, onder a), i), wordt geschrapt en vervangen door:
„i) ander categorie 2-materiaal dan mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest, bestemd voor biogas- of composteerinstallaties of voor gebruik als biologische meststof of bodemverbeteraar, en”
ii) De tweede alinea van punt 7, onder b), wordt geschrapt.
b) Hoofdstuk II wordt als volgt gewijzigd:
i) De punten 1 en 2 worden vervangen door:
„1. Indien de biogasinstallatie op een terrein gelegen is waar landbouwhuisdieren gehouden worden, moet de
installatie op voldoende afstand gelegen zijn van het terrein waarop landbouwhuisdieren gehouden
worden, en moet de installatie in ieder geval fysiek volledig worden gescheiden van de dieren en hun
voeder en strooisel, zo nodig door een omheining. De biogasinstallatie moet uitgerust zijn met:
a) een pasteurisatie/ontsmettingstoestel dat niet overgeslagen kan worden en dat uitgerust is met:
i) apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te meten,
ii) registreertoestellen die deze meetresultaten permanent registreren, en
iii) een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de bijproducten onvoldoende worden verhit,
en
b) adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en recipiënten bij het verlaten
van de biogasinstallatie.
Een pasteurisatie/ontsmettingstoestel is echter niet verplicht voor biogasinstallaties waarin alleen dierlijke bijproducten verwerkt worden die volgens methode 1 verwerkt zijn.
Een pasteurisatie/ontsmettingstoestel is evenmin verplicht voor biogasinstallaties waarin alleen categorie
3-materiaal verwerkt wordt dat reeds elders gepasteuriseerd of ontsmet is.
2. Indien de composteerinstallatie op een terrein gelegen is waar landbouwhuisdieren gehouden worden, moet
de installatie op voldoende afstand gelegen zijn van het terrein waarop landbouwhuisdieren gehouden
worden, en moet de installatie in ieder geval fysiek volledig worden gescheiden van de dieren en hun
voeder en strooisel, zo nodig door een omheining. De composteerinstallatie moet uitgerust zijn met:
a) een gesloten composteerreactor die niet overgeslagen kan worden en die uitgerust is met:
i) apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te meten,
ii) registreertoestellen die deze meetresultaten, zo nodig permanent, registreren, en
iii) een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de bijproducten onvoldoende worden verhit,
en
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b) adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en recipiënten waarin onbehandelde dierlijke bijproducten worden vervoerd.
Ook andere soorten composteersystemen kunnen echter worden toegestaan, mits:
i) er geen ongedierte in kan raken;
ii) ze op dergelijke wijze worden beheerd dat de vereiste tijd- en temperatuurparameters voor al het
materiaal in het systeem worden bereikt en zo nodig permanent worden bewaakt;
iii) ze aan alle andere bepalingen van de verordening voldoen.”.
ii) Punt 4, onder b), wordt vervangen door:
„b) mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest, en”
iii) Punt 14 wordt vervangen door:
„14. In afwachting van de voorschriften die overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder g), worden goedgekeurd,
kan de bevoegde autoriteit evenwel, indien keukenafval en etensresten het enige dierlijke bijproduct zijn
dat in een biogas- of composteerinstallatie als grondstof gebruikt wordt, andere specifieke eisen toestaan
dan de in dit hoofdstuk vermelde eisen, mits ze een gelijkwaardig effect hebben met betrekking tot de
vermindering van ziekteverwekkers. Deze specifieke eisen mogen ook op keukenafval en etensresten
worden toegepast indien deze met mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest vermengd zijn, mits het daaruit resulterende materiaal wordt beschouwd als
resulterend uit keukenafval en etensresten.
Indien mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest de
enige grondstoffen van dierlijke oorsprong zijn die in een biogas- of composteerinstallatie worden
verwerkt, kan de bevoegde autoriteit andere specifieke eisen toestaan dan de in dit hoofdstuk vermelde
eisen, mits deze autoriteit:
a) van mening is dat deze grondstoffen geen risico van verspreiding van ernstige besmettelijke ziekten
inhouden;
b) de residuen of de compost als onbehandeld materiaal beschouwt.”.
7. Bijlage VII wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk I wordt als volgt gewijzigd:
i) Punt 4 wordt vervangen door:
„4. Alleen categorie 3-materiaal zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j), dat gehanteerd, opgeslagen en vervoerd is in overeenstemming met de artikelen 7, 8 en 9 mag worden gebruikt voor de
vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten en andere voedermiddelen.”.
ii) Het volgende punt 11 wordt toegevoegd:
„11. Ongebruikte of overtollige verwerkte producten mogen, nadat ze permanent zijn gemerkt,
a) als afval worden verwijderd door verbranding of meeverbranding in een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;
b) worden begraven op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG is erkend; of
c) worden verwerkt in een biogasinstallatie of composteerinstallatie die overeenkomstig artikel 15 is
erkend.”.
b) Hoofdstuk II, punt 1, wordt vervangen door:
„1. Verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren moeten met verwerkingsmethode 1 zijn behandeld.
Hoewel het verbod op vervoederen van Beschikking 2000/766/EG van de Raad van kracht blijft, mogen
verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren ook met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7
zijn behandeld. Onmiddellijk na deze behandeling moeten ze met kleurstof of op andere wijze permanent
worden gemerkt en overeenkomstig de geldende communautaire wetgeving worden verwijderd.
Hoewel het verbod op vervoederen van Beschikking 2000/766/EG van de Raad van kracht blijft, mogen
verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren ook met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7
zijn behandeld indien ze uitsluitend voor gebruik in voeder voor gezelschapsdieren bestemd zijn, worden
vervoerd in speciale recipiënten die niet voor het vervoer van dierlijke bijproducten of voeder voor landbouwhuisdieren worden gebruikt, en rechtstreeks door een categorie 3-verwerkingsbedrijf aan een fabriek van
voeder voor gezelschapsdieren worden geleverd.”.
c) Hoofdstuk IV, punt 1, wordt vervangen door:
„1. Gesmolten vet moet volgens de methoden 1 tot en met 5 of methode 7 (zoals bedoeld in bijlage V, hoofstuk
III) worden geproduceerd, tenzij het gesmolten vet overeenkomstig bijlage C, hoofdstuk II, van Richtlijn 77/
99/EEG van de Raad (*) of bijlage I, hoofdstuk 9, van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (**) is geproduceerd;
visolie mag volgens methode 6 (zoals bedoeld in bijlage V, hoofstuk III) worden geproduceerd.
Gesmolten vet van herkauwers moet zo worden gezuiverd dat het maximumgehalte aan nog resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt.”.
(*) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.
(**) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.
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e) Hoofdstuk VI, punt 3, wordt vervangen door:
„3. Gehydrolyseerd eiwit moet worden vervaardigd via een productieproces dat adequate maatregelen omvat om
de verontreiniging van categorie 3-materiaal zoveel mogelijk te beperken. Het gehydrolyseerde eiwit moet een
molecuulgewicht van minder dan 10 000 Dalton hebben.
Bovendien moet gehydrolyseerd eiwit dat volledig of gedeeltelijk van huiden van herkauwers afkomstig is,
worden vervaardigd in een verwerkingsfabriek die uitsluitend gehydrolyseerd eiwit produceert; tijdens het
productieproces moeten de categorie-3 grondstoffen worden voorbewerkt door pekelen, kalken en grondig
wassen, gevolgd door:
a) blootstelling van het materiaal aan een pH van meer dan 11 gedurende meer dan 3 uur bij een temperatuur van meer dan 80 °C, gevolgd door een warmtebehandeling bij meer dan 140 °C gedurende 30
minuten bij meer dan 3,6 bar;
b) blootstelling van het materiaal aan een pH van 1 tot 2, gevolgd door een pH van meer dan 11, gevolgd
door een warmtebehandeling bij 140 °C gedurende 30 minuten bij 3 bar; of
c) een gelijkwaardig proces dat volgens de procedure van artikel 33, lid 2, is goedgekeurd.”.
f) Hoofdstuk VI, punt 4, wordt vervangen door:
„4. De lidstaten moeten de invoer van gelatine en gehydrolyseerd eiwit toestaan indien de producten:
a) afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;
b) afkomstig zijn uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;
c) overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd; en
d) vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat zoals bedoeld in artikel 29, lid 6.”.
g) Hoofdstuk VII wordt vervangen door:
„HOOFDSTUK VII
Specifieke eisen voor dicalciumfosfaat
Naast de in hoofdstuk I genoemde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:
A. Verwerkingsnormen
1. Dicalciumfosfaat moet worden vervaardigd via een proces waarbij:
a) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen, met heet water wordt ontvet en gedurende ten
minste twee dagen wordt behandeld met verdund zoutzuur (bij een minimumconcentratie van 4 % en
een pH van minder dan 1,5),
b) de verkregen fosforvloeistof na de procedure zoals bedoeld onder a) wordt behandeld met kalk, wat
resulteert in een neerslag van dicalciumfosfaat met een pH van 4 tot 7; en
c) deze neerslag van dicalciumfosfaat ten slotte gedurende 15 minuten met lucht wordt gedroogd bij een
inlaattemperatuur van 65 °C tot 325 °C en een eindtemperatuur tussen 30 °C en 65 °C, of
via een gelijkwaardig proces dat volgens de procedure van artikel 33, lid 2, is goedgekeurd.
2. Dicalciumfosfaat uit onvette beenderen moet afkomstig zijn van beenderen die, na keuring vóór en na het
slachten, geschikt zijn bevonden voor menselijke consumptie.
B. Invoer
3. De lidstaten moeten de invoer van dicalciumfosfaat toestaan indien het product:
a) afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;
b) afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;
c) overeenkomstig deze verordening is vervaardigd; en
d) vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat zoals bedoeld in artikel 29, lid 6.”.
h) Het volgende hoofdstuk VIII wordt toegevoegd:
„HOOFDSTUK VIII
Specifieke eisen voor tricalciumfosfaat
Naast de in hoofdstuk I genoemde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:
A. Verwerkingsnormen
1. Tricalciumfosfaat moet worden vervaardigd via een proces waarbij:
a) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen en in tegenstroom met heet water wordt ontvet
(botsplinters van minder dan 14 mm);
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b) de botsplinters vóór het koken tot stukjes van minder dan 1 mm groot worden vermalen en vervolgens
gedurende 30 minuten continu met stoom worden gekookt bij 145 °C en 4 bar;
c) de eiwithoudende vloeistof door centrifugering van het hydroxyapatiet (tricalciumfosfaat) wordt
gescheiden; en
d) het tricalciumfosfaat wordt gedroogd in een wervelbed met lucht bij 200 °C en vervolgens wordt gegranuleerd; of
via een gelijkwaardig productieproces dat volgens de procedure van artikel 33, lid 2, is goedgekeurd.
B. Invoer
2. De lidstaten moeten de invoer van tricalciumfosfaat toestaan indien het product:
a) afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;
b) afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;
c) overeenkomstig deze verordening is vervaardigd; en
d) vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat zoals bedoeld in artikel 29, lid 6.”.
8. Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:
a) Hoofdstuk II, punt 6, wordt vervangen door:
„6. Tijdens de productie en/of de opslag (vóór verzending) moet via aselecte steekproeven worden gecontroleerd
of aan de volgende normen wordt voldaan:
Salmonella: geen in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
Waarbij:
n

= aantal te testen monsters;

m

= drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal
bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

= maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het
aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

= aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij
het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de
overige monsters niet hoger is dan m.
Blikvoeder voor gezelschapsdieren dat de in punt 2 bedoelde warmtebehandeling heeft ondergaan,
hoeft echter niet noodzakelijk te worden bemonsterd en op salmonella en enterobacteriaceae te worden
getest.”

b) Hoofdstuk IV, punt 3, onder e), i), tweede streepje, wordt geschrapt en vervangen door:
„— in slachthuizen die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van
deze autoriteit. Het adres en het erkenningsnummer van de slachthuizen moeten aan de Commissie en aan
de lidstaten worden meegedeeld of op het certificaat worden vermeld; of”
c) Hoofdstuk VIII, punt 1, wordt vervangen door:
„1. a) Onbewerkte wol, onbewerkt haar, onbewerkt varkenshaar en onbewerkte veren en delen van veren moeten
afkomstig zijn van dieren vermeld in artikel 6, lid 1, punt c) of k). Zij moeten droog zijn en van een stevige
verpakking zijn voorzien. Voor onbewerkte veren en delen van veren die rechtstreeks van het slachthuis
naar het verwerkingsbedrijf worden gebracht, mag de bevoegde autoriteit echter een afwijking toestaan van
de eis dat deze grondstoffen droog moeten zijn, mits:
i) alle nodige maatregelen worden genomen om mogelijke verspreiding van ziekten te voorkomen;
ii) de grondstoffen worden vervoerd in lekvrije recipiënten of voertuigen, die onmiddellijk na elk gebruik
moeten worden gereinigd en ontsmet; en
iii) de lidstaat de Commissie van deze afwijking in kennis stelt.
b) Goederenverkeer van varkenshaar vanuit gebieden waar Afrikaanse varkenspest een endemische ziekte is,
is echter verboden tenzij het varkenshaar:
i) gekookt, geverfd of gebleekt is; of
ii) een andere behandeling heeft ondergaan waarmee ziekteverwekkers absoluut worden vernietigd, op
voorwaarde dat dit bevestigd wordt in een certificaat dat is afgegeven door de voor de plaats van
herkomst bevoegde dierenarts. Machinaal wassen hoeft niet te gelden als behandeling in de zin van deze
eis.”.
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d) Hoofdstuk IX, punt 1, wordt vervangen door:
„1. Producten van de bijenteelt die uitsluitend voor gebruik in de bijenteelt bestemd zijn:
a) mogen niet komen uit een gebied waarvoor een verbod geldt in verband met een uitbraak van:
i) Amerikaans vuilbroed, tenzij de bevoegde autoriteit het risico verwaarloosbaar acht, een specifieke
vergunning voor gebruik in alleen die lidstaat heeft verleend en alle nodige maatregelen heeft genomen
om de verspreiding van de ziekte te voorkomen; of
ii) acariose, tenzij het gebied van bestemming voor laatstgenoemde ziekte aanvullende garanties heeft
verkregen op grond van artikel 14, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG (*); en
b) moeten voldoen aan de eisen van artikel 8, onder a), van Richtlijn 92/65/EEG.”
9. In bijlage IX wordt het volgende punt 2 bis ingevoegd:
„2 bis. Hele karkassen van dieren moeten tijdens het verzamelen en het vervoer als categorie 2-materiaal worden
gehanteerd, onverminderd de eis dat het gespecificeerde risicomateriaal worden weggenomen met het oog op
verwijdering alvorens de rest van het karkas overeenkomstig artikel 23 als voeder mag worden gebruikt.”

(*) Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer
en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van
14.9.1992, blz. 54). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/298/EG van de Commissie (PB L 102 van 12.4.2001, blz. 63).
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VERORDENING (EG) Nr. 809/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt
in composteerinstallaties
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor de
lidstaten om het bedrijfsleven voldoende tijd te geven
zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve
wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering,
verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.

(3)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan de lidstaten een
afwijking worden toegestaan zodat deze lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale voorschriften
voor de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal
en mest, gebruikt in composteerinstallaties, te blijven
toepassen.

(4)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in de lidstaten voor de
duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd blijven.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

en met 31 december 2004 overeenkomstig de nationale voorschriften aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen individuele erkenningen blijven verlenen met het oog
op de toepassing van de nationale voorschriften voor de
verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal of categorie 3materiaal en mest, gebruikt in composteerinstallaties, mits de
nationale voorschriften:
a) een algehele vermindering van ziekteverwekkers waarborgen;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en
c) in overeenstemming zijn met de eisen van hoofdstuk II,
onder B, van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.
2.

De composteerinstallatie moet uitgerust zijn met:

a) apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te
meten,
b) registreertoestellen die deze meetresultaten registreren,
c) een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de
bijproducten onvoldoende worden verhit, en
d) adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting
van voertuigen en recipiënten bij het verlaten van de
composteerinstallatie.
3. Elke composteerinstallatie moet beschikken over een
eigen laboratorium of gebruikmaken van een extern laboratorium. Het laboratorium moet zo uitgerust zijn dat het de noodzakelijke analyses kan uitvoeren en moet door de bevoegde
autoriteit erkend zijn.
Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.
Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze verordening

1.
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen de lidstaten in afwijking van hoofdstuk II,
onder A, C en D, van bijlage VI bij die verordening uiterlijk tot

1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal of categorie
3-materiaal en mest, gebruikt in composteerinstallaties, worden
ten aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening
onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet langer aan
de in deze verordening vastgelegde voorwaarden wordt
voldaan.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

2. De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 december 2004 in.

Afwijking betreffende de verwerking van categorie 3materiaal en mest in composteerinstallaties
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De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze verordening
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

L 117/11
Artikel 4
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met 31 december
2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 810/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest, gebruikt
in biogasinstallaties
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor de
lidstaten om het bedrijfsleven voldoende tijd te geven
zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve
wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering,
verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.

(3)

Daarom moet als tijdelijke maatregel een afwijking
worden toegestaan zodat de lidstaten exploitanten
kunnen toestaan om de nationale voorschriften voor de
verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal en mest,
gebruikt in biogasinstallaties, te blijven toepassen.

(4)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in de lidstaten voor de
duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd blijven.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

schriften individuele erkenningen blijven verlenen aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen met het oog op de
toepassing van de nationale voorschriften voor de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal of categorie 3-materiaal en
mest, gebruikt in biogasinstallaties, mits de nationale voorschriften:
a) een algehele vermindering van ziekteverwekkers waarborgen;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en
c) in overeenstemming zijn met de eisen van hoofdstuk II,
onder B, van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.
2.

De biogasinstallatie moet uitgerust zijn met:

a) apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te
meten,
b) registreertoestellen die deze meetresultaten permanent registreren,
c) een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de
bijproducten onvoldoende worden verhit, en
d) adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting
van voertuigen en recipiënten bij het verlaten van de biogasinstallatie.
3. Elke biogasinstallatie moet beschikken over een eigen
laboratorium of gebruikmaken van een extern laboratorium.
Het laboratorium moet zo uitgerust zijn dat het de noodzakelijke analyses kan uitvoeren en moet door de bevoegde autoriteit erkend zijn.
Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.
Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze verordening

1.
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen de lidstaten in afwijking van hoofdstuk II,
onder A, C en D, van bijlage VI bij die verordening uiterlijk tot
en met 31 december 2004 overeenkomstig de nationale voor-

1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de verwerkingsnormen voor categorie 3-materiaal of categorie
3-materiaal en mest, gebruikt in biogasinstallaties, worden ten
aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening
onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet langer aan
de in deze verordening vastgelegde voorwaarden wordt
voldaan.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

2. De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 december 2004 in.

Afwijking betreffende de verwerking van categorie 3materiaal en mest in biogasinstallaties
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De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze verordening
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

L 117/13
Artikel 4
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met 31 december
2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 811/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor vis, de begraving en verbranding van
dierlijke bijproducten en bepaalde overgangsmaatregelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Naar aanleiding van dat advies moeten uitvoeringsbepalingen krachtens artikel 24, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 1774/2002 worden vastgesteld om nader te bepalen
hoe de begraving en verbranding van dierlijke bijproducten moeten plaatsvinden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 22, lid 2, artikel 24, lid 6, en artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een verbod
op het voederen van dieren met verwerkte dierlijke
eiwitten die afkomstig zijn van dieren van dezelfde soort.
Na raadpleging van het betrokken wetenschappelijke
comité kunnen afwijkingen worden toegestaan met
betrekking tot vis.
De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft op 17 september
1999 een advies uitgebracht over de risico's van het
hergebruik van dierlijke bijproducten als voeder wat
betreft de verspreiding van TSE bij niet-herkauwende
landbouwhuisdieren. Ook heeft zij op 6 en 7 maart
2003 een advies uitgebracht over het vervoederen van
vismeel van wilde vis aan gekweekte vis en het hergebruik van vis ten aanzien van het risico van TSE. Het
Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het
welzijn van dieren heeft op 26 februari 2003 een advies
uitgebracht over het gebruik van visbijproducten in de
aquacultuur. Volgens die wetenschappelijke adviezen
kan het potentiële risico van het hergebruik van vis
worden beperkt door aan een aantal voorwaarden te
voldoen.
Daarom moet een afwijking worden toegestaan van het
verbod op hergebruik binnen dezelfde soort krachtens
Verordening (EG) nr. 1774/2002 voor vis. Om risico's
voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren te
vermijden moeten aan die afwijking bepaalde voorwaarden worden verbonden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overgangsmaatregelen betreffende het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor vis
Krachtens artikel 32, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen de lidstaten uiterlijk tot en met 31 december
2003 de huidige normen en voorschriften voor het voederen
van vissen blijven toepassen zonder het in artikel 22, lid 1,
onder a), van die verordening vastgelegde verbod ten aanzien
van vissen ten uitvoer te leggen.

Artikel 2
Afwijking van het verbod op hergebruik binnen dezelfde
soort voor bepaalde soorten vis
1. Krachtens artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 wordt de lidstaten een afwijking toegestaan met
betrekking tot het voederen van vissen met verwerkte dierlijke
eiwitten die afkomstig zijn van karkassen of gedeelten ervan
van dieren van dezelfde soort.
2. De in lid 1 bedoelde afwijking is echter niet van toepassing op het voederen van gekweekte vissen met verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van gekweekte vissen van
dezelfde soort.

Er moet worden voorzien in overgangsmaatregelen om
het bedrijfsleven voldoende tijd te geven zich aan de
nieuwe eisen aan te passen.
De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft op 16 en 17
juni 2003 een advies uitgebracht over de veiligheid ten
aanzien van TSE's van het begraven en verbranden van
mogelijk met TSE's besmet dierlijk materiaal.

Artikel 3
Bijproducten van wilde vis
Wilde vis en bijproducten van wilde vis die op volle zee of in
meren is gevangen, mogen worden gebruikt:
a) voor de productie van visvoeder, en

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

b) als visvoeder.
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Artikel 4
Voorschriften voor voeder voor gekweekte vis
Vis en dierlijke bijproducten alsmede daarvan afkomstige
producten, bestemd als voeder voor gekweekte vis overeenkomstig artikel 2, voldoen aan de in bijlage I vermelde eisen.

L 117/15

4. Voor de doeleinden van deze verordening is de in bijlage
II, onder A, gegeven definitie van „verbranding of begraving ter
plaatse” van toepassing.

Artikel 7
Toezicht op de voor verbranding en begraving van dierlijke bijproducten gebruikte afgelegen gebieden

Artikel 5
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om:
a) te controleren of voeder dat verwerkte dierlijke eiwitten
bevat die afkomstig zijn van karkassen of gedeelten ervan
van dieren van dezelfde soort, op correcte wijze verwerkt is
en gebruikt wordt;
b) de dieren die met het onder a) bedoelde voeder worden
gevoederd te controleren, onder meer door strikt toezicht
op de gezondheidstoestand van die dieren;
c) te controleren of aan de eisen van bijlage I wordt voldaan.

Artikel 6
Verwijdering van dierlijke bijproducten in geval van het
uitbreken van een ziekte
1.
Ingeval de bevoegde autoriteit het vervoer van dierlijke
bijproducten naar de dichtstbijzijnde verbrandings- of verwerkingsinstallatie afwijst overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder
c), van Verordening (EG) nr. 1774/2002, kan de bevoegde
autoriteit toestaan dat die bijproducten worden verwijderd:

In geval van verwijdering van dierlijke bijproducten in afgelegen gebieden als bepaald in artikel 24, lid 1, onder b), van
Verordening (EG) nr. 1774/2002 houdt de bevoegde autoriteit
regelmatig toezicht op de als afgelegen gebied ingedeelde
gebieden om ervoor te zorgen dat aan de eisen van bijlage II bij
deze verordening wordt voldaan.

Artikel 8
Verbranding en begraving van bijen en producten van de
bijenteelt
Voor bijen en producten van de bijenteelt die onder artikel 5,
lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen,
kan de bevoegde autoriteit zo nodig besluiten dat zij als afval
mogen worden verwijderd door verbranding of begraving ter
plaatse, mits alle maatregelen worden genomen om ervoor te
zorgen dat de begraving of verbranding van bijen en producten
van de bijenteelt geen gevaar voor de gezondheid van mens of
dier of voor het milieu oplevert, met inachtneming van de
communautaire en nationale wetgeving en richtsnoeren op
milieu- en volksgezondheidsgebied.

Artikel 9
Administratie

a) als afval door verbranding of begraving op het bedrijf waar
de dierlijke bijproducten zijn ontstaan;

In geval van verbranding of begraving overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 houdt de voor de verbranding of begraving
verantwoordelijke persoon een administratie bij van:

b) op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG
erkend is, of

a) de hoeveelheden, categorieën en soorten dierlijke bijproducten die worden begraven of verbrand;

c) als afval door verbranding of begraving op een plaats waar
het risico voor de volksgezondheid, de diergezondheid en
het milieu tot een minimum beperkt is, mits die plaats op
zodanige afstand is gelegen dat de bevoegde autoriteit de
preventie van risico's voor de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu kan waarborgen.

b) de datum en plaats van begraving en verbranding.

Artikel 10
Inwerkingtreding

2.
Bij de verbranding of begraving overeenkomstig lid 1,
onder a) en c), wordt rekening gehouden met de communautaire en nationale wetgeving en richtsnoeren op milieu- en
volksgezondheidsgebied.
3.
De bevoegde autoriteit houdt toezicht op de verbranding
en begraving van dierlijke bijproducten en neemt de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de eisen van bijlage II
wordt voldaan.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2003.
De artikelen 2 tot en met 5 zijn echter pas vanaf 1 januari
2004 van toepassing.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE I
Eisen inzake voeders en administratie van verwerkingsbedrijven en diervoederfabrieken die voor visvoeder
bestemde visbijproducten en daarvan afkomstige producten verwerken
A. Eisen inzake voor visvoeder bestemde vis en dierlijke bijproducten
Voor visvoeder bestemde vis en dierlijke bijproducten alsmede daarvan afkomstige producten voldoen aan de
volgende eisen:
a) zij worden gescheiden van niet voor dat doel toegelaten materiaal gehanteerd en verwerkt;
b) zij zijn afkomstig van op volle zee of in meren voor de productie van vismeel gevangen wilde vis of andere
zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren, of van verse bijproducten van wilde vis die zijn verwerkt in
bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;
c) zij zijn verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 is
erkend, volgens een norm die een microbiologisch veilig product waarborgt;
d) zij worden na behandeling en vóór verzending verpakt in een verpakking waarop duidelijk leesbaar de naam en
het adres van de diervoederfabriek, alsmede de vermelding: „Mag worden gebruikt als visvoeder” worden aangebracht.
B. Administratie die moet worden bijgehouden door verwerkingsbedrijven en diervoederfabrieken die visbijproducten verwerken en
daaruit producten, bestemd als visvoeder, vervaardigen
Verwerkingsbedrijven en diervoederfabrieken moeten de volgende gegevens met betrekking tot de dierlijke bijproducten of daarvan afkomstige producten bijhouden:
a) oorsprong, hoeveelheid en datum van de ontvangen zendingen dierlijke bijproducten of vismeel;
b) dagelijkse gegevens betreffende de geproduceerde en verzonden hoeveelheden vismeel of voeder.
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BIJLAGE II
Uitvoeringsbepalingen krachtens artikel 24, lid 6, betreffende een afwijking met betrekking tot de verwijdering
van dierlijke bijproducten
A. Definitie
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „verbranding of begraving ter plaatse” verstaan: verbranding
of begraving op het bedrijf waar de dierlijke bijproducten ontstaan of, indien passende maatregelen op het gebied
van de bioveiligheid worden genomen om de verspreiding van ziekten door het vervoer van de dierlijke bijproducten
te voorkomen, op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is, of op een plaats waar het
risico voor de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu tot een minimum beperkt is en die op zodanige
afstand gelegen is dat de bevoegde autoriteit daarop voortdurend toezicht kan houden teneinde verspreiding van het
risico in de hand te houden, met inachtneming van de communautaire en nationale wetgeving en richtsnoeren op
milieu- en volksgezondheidsgebied.
B. Verwijdering van dierlijke bijproducten in geval van het uitbreken van een ziekte
1. De bevoegde autoriteit moet toezicht houden op de verbranding van dierlijke bijproducten en de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij worden verbrand:
a) op een zorgvuldig gebouwde brandstapel en de dierlijke bijproducten tot as gereduceerd worden;
b) zonder gevaar voor de menselijke gezondheid;
c) zonder gebruik te maken van procédés of methoden die het milieu kunnen schaden, met inachtneming van de
communautaire en nationale wetgeving en richtsnoeren op milieu- en volksgezondheidsgebied ter minimalisering, voorzover dit verenigbaar is met overwegingen van openbare orde, van:
i) risico's voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
ii) geluids- of stankhinder, en
iii) schadelijke gevolgen voor het platteland of bezienswaardigheden.
2. De bevoegde autoriteit moet toezicht houden op de begraving van dierlijke bijproducten en de nodige maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat zij worden begraven:
a) op zodanige wijze dat vleesetende dieren er niet bij kunnen komen, en
b) op:
i) een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is, of
ii) een andere plaats, zonder dat dit gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert.
3. In geval van begraving op een andere plaats dan een erkende stortplaats moet de bevoegde autoriteit de nodige
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de dierlijke bijproducten worden begraven zonder gebruik te maken
van procédés of methoden die het milieu kunnen schaden, met inachtneming van de communautaire en nationale
wetgeving en richtsnoeren op milieu- en volksgezondheidsgebied ter minimalisering, voorzover dit verenigbaar is
met overwegingen van openbare orde, van:
a) risico's voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
b) geluids- of stankhinder, en
c) schadelijke gevolgen voor het platteland of bezienswaardigheden.
4. Indien de dierlijke bijproducten het bedrijf van oorsprong moeten verlaten, moet de bevoegde autoriteit ervoor
zorgen dat:
a) de dierlijke bijproducten worden vervoerd in veilige, lekvrije recipiënten of voertuigen;
b) het laden en lossen van de dierlijke bijproducten onder toezicht van de bevoegde autoriteit geschiedt;
c) de wielen van de voertuigen bij het verlaten van de plaats van oorsprong worden ontsmet met een door de
bevoegde autoriteit goedgekeurd ontsmettingsmiddel;
d) de voor het vervoer van de dierlijke bijproducten gebruikte recipiënten en voertuigen na het lossen van de dierlijke bijproducten grondig worden gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd
ontsmettingsmiddel, en
e) er wordt voorzien in passende begeleiding van de voertuigen, controle op lekkage en dubbele afdekking.
C. Verwijdering van dierlijke bijproducten in afgelegen gebieden
In geval van verwijdering van dierlijke bijproducten in afgelegen gebieden overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder b),
van Verordening (EG) nr. 1774/2002:
a) houdt de bevoegde autoriteit regelmatig toezicht op de gebieden die als afgelegen gebied zijn ingedeeld om ervoor
te zorgen dat die gebieden en de verwijderingsactiviteiten als bedoeld in artikel 24, lid 1, onder b), naar behoren
gecontroleerd worden;
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b) wordt bij de verbranding of begraving rekening gehouden met de communautaire en nationale wetgeving en
richtsnoeren op milieu- en volksgezondheidsgebied ter minimalisering, voorzover dit verenigbaar is met overwegingen van openbare orde, van:
i) risico's voor water, lucht, bodem, fauna en flora;
ii) geluids- of stankhinder, en
iii) schadelijke gevolgen voor het platteland of bezienswaardigheden.
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VERORDENING (EG) Nr. 812/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer en doorvoer van bepaalde producten uit derde landen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

zien in overgangsmaatregelen voor derde landen.
Daarom moeten de lidstaten de invoer in en de doorvoer
door de Gemeenschap van de betrokken producten
blijven toestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de bepalingen inzake controles van Richtlijn 97/78/EG en aan
de voorschriften en de eisen inzake certificaten krachtens
de bestaande beschikkingen van de Commissie, of als het
gaat om niet onder een beschikking van de Commissie
vallende producten, krachtens de nationale voorschriften.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,
(5)

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
Verordening (EG) nr. 1774/2002 bepaalt dat de invoer
in en de doorvoer door de Gemeenschap van bepaalde
verwerkte producten die als voedermiddelen gebruikt
kunnen worden en van voeder voor gezelschapsdieren,
hondenkluiven en technische producten toegestaan is,
mits zij aan de desbetreffende eisen van die verordening
voldoen. Daarnaast voorziet Verordening (EG) nr. 1774/
2002 in de opstelling van een lijst van derde landen of
delen van derde landen waaruit die producten mogen
worden ingevoerd en van lijsten van bedrijven waaruit
die producten afkomstig moeten zijn. Verordening (EG)
nr. 1774/2002 bepaalt voorts dat er modellen van
gezondheidscertificaten worden opgesteld waarin wordt
verklaard dat de producten aan de desbetreffende bepalingen van die verordening voldoen. De bedoelde lijsten
en modellen van certificaten zijn nog niet vastgesteld.
Volgens Verordening (EG) nr. 1774/2002 mogen de
lidstaten, in afwachting van de opstelling van die lijsten
en modellen van certificaten, voor producten die nog
niet op communautair niveau geharmoniseerd zijn de
controles zoals bepaald in Richtlijn 97/78/EG van de
Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de
beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de
Gemeenschap worden binnengebracht (3) en de krachtens de bestaande nationale regelgeving vereiste certificaten handhaven.
In afwachting van de uitvoering van artikel 29, lid 6, en
de bijwerking van de modellen van certificaten in bijlage
X bij bovengenoemde verordening moet worden voor-

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
(3) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Afwijking betreffende de invoer uit derde landen
1. In afwijking van artikel 29, leden 3, 4, 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 blijven de lidstaten tot en met 31
december 2003 de invoer in en de doorvoer door de Gemeenschap van de in de bijlagen VII en VIII bij genoemde verordening bedoelde producten toestaan, mits voldaan wordt aan de
eisen inzake certificaten en een geldig certificaat overeenkomstig de modellen wordt voorgelegd, zoals bepaald in:
a) de in de bijlage genoemde beschikkingen van de Commissie
voor producten die onder die beschikkingen vallen;
b) de bestaande nationale voorschriften voor producten die
niet onder de in de bijlage genoemde beschikkingen van de
Commissie vallen.
2. De Commissie stelt voor bepaalde producten nadere overgangsbepalingen voor indien daarvoor een deugdelijke motivering is verstrekt.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met 31 december
2003.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
1. Beschikking 89/818/EEG van de Commissie van 22 december 1988 betreffende de voorwaarden voor de invoer uit
derde landen van vers vlees dat bestemd is voor ander gebruik dan menselijke consumptie (1).
2. Beschikking 92/187/EEG van de Commissie van 28 februari 1992 houdende vastlegging van de voorwaarden voor
de invoer van bepaalde grondstoffen voor de farmaceutische verwerkingsindustrie uit bepaalde derde landen die niet
voorkomen op de lijst vastgelegd in Beschikking 79/542/EEG van de Raad (2).
3. Beschikking 92/183/EEG van de Commissie van 3 maart 1992 houdende vaststelling van de algemene voorwaarden
voor de invoer van bepaalde grondstoffen voor de farmaceutische verwerkingsindustrie, uit landen die voorkomen
op de lijst vastgelegd bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (3).
4. Beschikking 92/562/EEG van de Commissie van 17 november 1992 tot goedkeuring van alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van hoog-risicomateriaal (4).
5. Beschikking 94/143/EG van de Commissie van 1 maart 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van serum van paardachtigen uit derde
landen (5).
6. Beschikking 94/309/EG van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer uit derde landen van bepaalde, laag-risicomateriaal bevattende voeders voor gezelschapsdieren en van bepaalde, dat materiaal bevattende ongelooide
eetbare producten voor die dieren (6).
7. Beschikking 94/344/EG van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer uit derde landen van voor dierlijke
consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip van dergelijke eiwitten bevattende producten (7).
8. Beschikking 94/435/EG van de Commissie van 10 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van varkenshaar uit derde landen (8).
9. Beschikking 94/446/EG van de Commissie van 14 juni 1994 tot vaststelling van de voorschriften voor de invoer uit
derde landen voor verdere verwerking van niet voor menselijke of dierlijke voeding bestemde beenderen en
producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoornen en producten uit hoorn (met uitzondering
van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven) (9).
10. Beschikking 94/860/EG van de Commissie van 20 december 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
invoer uit derde landen van producten van de bijenteelt voor gebruik in de bijenteelt (10).
11. Beschikking 95/341/EG van de Commissie van 22 juli 1995 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van niet voor menselijke consumptie
bestemde melk en producten op basis van melk uit derde landen (11).
12. Beschikking 96/500/EG van de Commissie van 22 juli 1996 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake de certificaten of officiële documenten voor de invoer uit derde landen van
jachttrofeeën van vogels en hoefdieren, die geen volledige taxidermische behandeling hebben ondergaan (12).
13. Beschikking 97/168/EG van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake de certificering of het afgeven van een officieel attest voor de invoer van huiden
van hoefdieren uit derde landen (13).
14. Beschikking 97/735/EEG van de Commissie van 21 oktober 1997 tot vaststelling van beschermende maatregelen
ten aanzien van het handelsverkeer van bepaalde soorten dierlijke afvallen van zoogdieren (14).
15. Beschikking 2001/25/EG van de Commissie van 27 december 2000 houdende een verbod op het gebruik van
bepaalde dierlijke bijproducten in diervoeders (15).
16. Beschikking 94/278/EG van de Commissie van 18 maart 1994 tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit
de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan (16).

(1) PB L 8 van 11.1.1989, blz. 17.
(2) PB L 87 van 2.4.1992, blz. 20.
(3) PB L 84 van 31.3.1992, blz. 33.
(4) PB L 359 van 9.12.1992, blz. 23. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.
(5) PB L 62 van 5.3.1994, blz. 41.
(6) PB L 137 van 1.6.1994, blz. 62. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 97/199/EG (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 44).
(7) PB L 154 van 21.6.1994, blz. 45. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 97/198/EG (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 36).
(8) PB L 180 van 14.7.1994, blz. 40.
(9) PB L 183 van 19.7.1994, blz. 46. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 97/197/EG (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 32).
(10) PB L 352 van 31.12.1994, blz. 69.
(11) PB L 200 van 24.8.1995, blz. 42.
(12) PB L 203 van 13.8.1996, blz. 13.
(13) PB L 67 van 7.3.1997, blz. 19.
(14) PB L 294 van 28.10.1997, blz. 7. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 1999/534/EG van de Raad (PB L 204 van 4.8.1999, blz.
37).
(15) PB L 6 van 11.1.2001, blz. 16.
16
( ) PB L 120 van 11.5.1994, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/235/EG (PB L 87 van 4.4.2003, blz. 10).
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VERORDENING (EG) Nr. 813/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verzamelen, het vervoer en de verwijdering van voormalige
voedingsmiddelen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor de
lidstaten om het bedrijfsleven voldoende tijd te geven
zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve
wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering,
verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.
Daarom moet als tijdelijke maatregel aan de lidstaten een
afwijking worden toegestaan zodat deze lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale voorschriften
voor het verzamelen, het vervoer en de verwijdering van
voormalige voedingsmiddelen te blijven toepassen.

bedrijfsruimten en voorzieningen individuele toestemming
verlenen voor de toepassing, uiterlijk tot en met 31 december
2005, van de nationale voorschriften voor het verzamelen, het
vervoer en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen
als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van voornoemde verordening, mits de nationale voorschriften:
a) onverminderd lid 2 waarborgen dat voormalige voedingsmiddelen niet met categorie 1- en categorie 2-materiaal
wordt vermengd, en
b) in overeenstemming zijn met de overige eisen van Verordening (EG) nr. 1774/2002.
2. Het vermengen van voormalige voedingsmiddelen met
categorie 1- of categorie 2-materiaal kan echter worden toegestaan wanneer het materiaal met het oog op verbranding of
verwerking in een categorie 1- of categorie 2-bedrijf wordt
verzonden voordat het overeenkomstig de communautaire
wetgeving als afval wordt verwijderd door verbranding, meeverbranding of storting op een stortplaats.
3. Wanneer voormalige voedingsmiddelen voor verwijdering
als afval op een erkende stortplaats worden verzonden, worden
alle nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de
voormalige voedingsmiddelen niet worden vermengd met nietverwerkt materiaal van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel
4, artikel 5 en artikel 6, lid 1, onder a) tot en met e) en g) tot
en met k).

Artikel 2
Controlemaatregelen

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in de lidstaten voor de
duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd blijven.

De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Artikel 3

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Intrekking van toestemmingen en verwijdering van materiaal dat niet in overeenstemming is met deze verordening

1.
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen de lidstaten in afwijking van artikel 6, lid 2,
onder f), en artikel 7 van die verordening aan exploitanten van

1. Individuele toestemmingen van de bevoegde autoriteit
voor het verzamelen, het vervoer en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong wordt ten
aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening
onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet langer aan
de in deze verordening vastgelegde voorwaarden wordt
voldaan.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.
(2) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

2. De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
toestemmingen uiterlijk op 31 december 2005 in.

Afwijking met betrekking tot het verzamelen, het vervoer
en de verwijdering van voormalige voedingsmiddelen
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De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze verordening
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

L 117/23
Artikel 4
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met 31 december
2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

L 117/24
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van afgewerkte bak- en braadolie in diervoeders
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1489)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/320/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

nationale voorschriften voor het gebruik van afgewerkte
bak- en braadolie in diervoeders te blijven toepassen,
met inachtneming van de bevindingen van de
Commissie bij inspectiebezoeken aan het Verenigd
Koninkrijk.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 2,

(5)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Ierland en het
Verenigd Koninkrijk voor de duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd
blijven.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in niet-verlengbare overgangsmaatregelen voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk om
het bedrijfsleven voldoende tijd te geven zich aan te
passen. Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering, verwerking en
gebruik van dierlijke bijproducten alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten verder worden ontwikkeld.

(3)

Afgewerkte bak- en braadolie valt onder de definitie van
keukenafval en etensresten.

(4)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Ierland en het
Verenigd Koninkrijk een afwijking worden toegestaan
zodat deze lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking betreffende het gebruik van afgewerkte bak- en
braadolie in diervoeders
Krachtens artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen Ierland en het Verenigd Koninkrijk in afwijking
van artikel 22, lid 1, onder b), van die verordening uiterlijk tot
en met 31 oktober 2004 overeenkomstig de nationale voorschriften en de voorschriften van deze beschikking aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen individuele erkenningen blijven verlenen met het oog op het gebruik van afgewerkte bak- en braadolie in diervoeders, mits:
a) de afgewerkte bak- en braadolie uitsluitend afkomstig is van
restaurants, cateringbedrijven en keukens, zowel grootkeukens als huishoudelijke keukens;

13.5.2003

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

b) de afgewerkte bak- en braadolie uitsluitend bestemd is voor
de productie van diervoeders en er geen handel in afgewerkte bak- en braadolie plaatsvindt, behalve tussen de twee
betrokken lidstaten;
c) de nationale voorschriften ten minste de in de bijlage bij
deze beschikking vermelde gebruiksvoorwaarden omvatten,
en
d) de nationale voorschriften alleen worden toegepast in
bedrijfsruimten en voorzieningen die die voorschriften op 1
november 2002 toepasten.
Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.
Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1.
Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
het gebruik van afgewerkte bak- en braadolie in diervoeders
worden ten aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet
langer aan de in deze beschikking vastgelegde voorwaarden
wordt voldaan.
2.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

L 117/25
Artikel 4

Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
Ierland en het Verenigd Koninkrijk treffen onverwijld de nodige
maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en maken die
maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 5
Toepasselijkheid
Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
31 oktober 2004.
Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

L 117/26
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BIJLAGE
GEBRUIK VAN AFGEWERKTE BAK- EN BRAADOLIE IN DIERVOEDERS
A. Algemene verplichtingen
1. Afgewerkte bak- en braadolie wordt overeenkomstig de voorwaarden van deze bijlage verzameld, vervoerd, opgeslagen, gehanteerd, behandeld en gebruikt.
2. Afgewerkte bak- en braadolie:
a) wordt door een erkende inzamelaar bij de in artikel 1, onder a), bedoelde inrichtingen voor maaltijdbereiding
verzameld;
b) wordt door erkende exploitanten in erkende behandelingsbedrijven behandeld, en
c) wordt door erkende exploitanten in erkende mengbedrijven met andere oliën gemengd.
3. De bevoegde autoriteit moet de inzamelaars van afgewerkte bak- en braadolie en de exploitanten van bedrijven
waar afgewerkte bak- en braadolie wordt behandeld of met andere oliën wordt gemengd, erkennen.
4. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de erkenning, het handelsdocument, de administratie, de officiële inspectie
en de lijst van bedrijven voldoen aan het bepaalde onder F.
B. Verzameling, vervoer, verwerking en menging van afgewerkte bak- en braadolie
Verzameling en vervoer van afgewerkte bak- en braadolie
1. Afgewerkte bak- en braadolie wordt verzameld en vervoerd in van een deksel voorziene recipiënten of lekdichte
voertuigen en zodanig geïdentificeerd dat de inhoud ook na vermenging naar alle inrichtingen van oorsprong
traceerbaar is.
2. De inzamelaars nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de afgewerkte bak- en braadolie vrij is
van verontreiniging door schadelijke stoffen.
3. Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, en alle opnieuw te gebruiken uitrusting of apparatuur die in
contact komen met afgewerkte bak- en braadolie, moeten na elk gebruik gereinigd, gewassen en ontsmet
worden.
4. Voertuigen of recipiënten waarin materiaal aanwezig is dat de afgewerkte bak- en braadolie kan verontreinigen,
moeten grondig worden gereinigd en ontsmet alvorens zij voor het vervoeren van afgewerkte bak- en braadolie
worden gebruikt.
Bedrijfsruimten en exploitatie van erkende behandelings- en erkende mengbedrijven
5. De bedrijfsruimten en de exploitatie van behandelings- en mengbedrijven voldoen aan de onder C vermelde
eisen.
6. Voordat vermenging met andere olie plaatsvindt, zorgen de exploitanten van mengbedrijven er tevens voor dat
elke partij afgewerkte bak- en braadolie wordt getest om na te gaan of zij aan de onder E vermelde normen
voldoet. Een partij mag niet groter zijn dan 30 ton.
7. Inzamelaars en exploitanten zorgen ervoor dat afgewerkte bak- en braadolie die niet aan de onder E vermelde
normen voldoet, niet in diervoeders wordt gebruikt.
C. Eisen voor erkende bedrijven
Algemene eisen
Bedrijfsruimten en voorzieningen moeten minstens aan de volgende eisen voldoen:
1. De bedrijfsruimten moeten zo gebouwd zijn dat zij eenvoudig kunnen worden gereinigd en ontsmet.
2. Onbevoegden en dieren mogen geen toegang hebben tot de bedrijfsruimten.
3. De bedrijfsruimten moeten beschikken over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de (open
of afsluitbare) recipiënten waarin afgewerkte bak- en braadolie wordt geleverd en, indien van toepassing, van de
voertuigen waarin deze wordt vervoerd.
4. De bedrijfsruimten moeten voorzien zijn van adequate toiletten en wasgelegenheden voor het personeel.
5. De bedrijfsruimten moeten een overdekte, duidelijk gemarkeerde ruimte hebben voor de levering van afgewerkte
bak- en braadolie.
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6. Zo nodig moeten de bedrijfsruimten beschikken over een afzonderlijke opslagruimte voor afgewerkte bak- en
braadolie die ongeschikt is voor gebruik in diervoeders.
7. Tanks zijn afgesloten en voorzien van ontluchtingsopeningen die zodanig geplaatst en afgeschermd zijn dat het
binnendringen van verontreinigingen en ongedierte wordt voorkomen. Pijpleidingen zijn afgesloten wanneer zij
niet in gebruik zijn.

Interne controles
8. Exploitanten van erkende bedrijven nemen alle nodige maatregelen om aan de eisen van deze beschikking te
voldoen. Zij dragen zorg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van een procedure, ontwikkeld
volgens de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP). Zij moeten met
name:
a) de kritische controlepunten in het bedrijf bepalen en controleren;
b) methoden voor monitoring en controle van dergelijke kritische controlepunten invoeren en toepassen en de
gegevens van die controles gedurende ten minste twee jaar bewaren, en
c) ervoor zorgen dat elke ontvangen en verzonden partij traceerbaar is.
9. De exploitant van een erkend mengbedrijf voert controles uit en neemt monsters om na te gaan of aan de onder
E vermelde normen wordt voldaan. Wanneer uit de resultaten van een controle of test blijkt dat de afgewerkte
bak- en braadolie niet aan de bepalingen van deze beschikking voldoet, dient de exploitant:
a) te bepalen als gevolg van welke oorzaak/oorzaken niet aan de voorschriften is voldaan;
b) ervoor te zorgen dat afgewerkte bak- en braadolie die niet aan de onder E vermelde normen voldoet, niet
voor gebruik in diervoeders wordt verzonden;
c) adequate reinigings- en ontsmettingsmaatregelen te nemen, en
d) ingeval afgewerkte bak- en braadolie al voor gebruik in diervoeders is verzonden of in diervoeders is
verwerkt, alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat diervoeders die die olie bevatten aan dieren
worden vervoederd.
10. De uitslagen van de verschillende controles en tests moeten geregistreerd en minstens twee jaar bewaard worden.
Exploitanten van erkende bedrijven bewaren een monster van elke zending afgewerkte bak- en braadolie die uit
hun bedrijf is verzonden. De monsters worden ten minste zes maanden bewaard.

D. Algemene hygiëne-eisen
1. Open en afsluitbare recipiënten en, indien van toepassing, voertuigen die voor het vervoer van afgewerkte bak- en
braadolie worden gebruikt, worden in een daarvoor aangewezen gedeelte gereinigd.
2. Er moeten systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte worden
getroffen.
3. Afgewerkte bak- en braadolie bestemd voor gebruik in diervoeders mag niet in dezelfde ruimte worden opgeslagen als afgewerkte bak- en braadolie die niet geschikt is voor gebruik in diervoeders of producten die een risico
voor de gezondheid van mens of dier kunnen inhouden.
4. Voor alle delen van de ruimten moeten reinigingsprocedures worden vastgesteld en gedocumenteerd.
5. De controle op de hygiëne omvat regelmatige inspectie van de omgeving en de toestellen.
6. De inspectieschema's en resultaten moeten worden gedocumenteerd en ten minste twee jaar worden bewaard.
7. De installaties en toestellen moeten goed worden onderhouden en de meetapparatuur moet ten minste eenmaal
per jaar worden geijkt.
8. Het inwendige van tanks en pijpleidingen wordt ten minste eenmaal per jaar of wanneer zich daarin water en fysische verontreinigingen hebben verzameld, gereinigd.
9. Afgewerkte bak- en braadolie moet zo worden gehanteerd en opgeslagen dat verontreiniging uitgesloten is.

E. Specificaties voor afgewerkte bak- en braadolie voor gebruik in diervoeders
Afgewerkte bak- en braadolie moet aan de volgende minimumnormen voldoen alvorens het in diervoeders mag
worden gebruikt:
1. fysische verontreiniging:
a) vocht en onzuiverheden: < 3 %
b) onzuiverheden: < 0,15 %;
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2. aanwezigheid van minerale olie: afwezig;
3. aanwezigheid van geoxideerde vetzuren: gehalte elueerbare vetzuren > 88 %;
4. aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen: in overeenstemming met Richtlijn 99/29/EG van de Raad (1)
(vóór 1 augustus 2003) of Richtlijn 2002/32/EG (2) (vanaf 1 augustus 2003);
5. aanwezigheid van PCB's: < 100 ppb voor de zeven belangrijkste congeneren;
6. aanwezigheid van Salmonella: afwezig;
7. aanwezigheid van dierlijke vetten:
a) C15 < 0,2 %,
b) C16:1 < 2 %,
c) C17 < 0,4 %,
d) C17:1 < 0,3 %,
e) C20 + < 5 %.
F. Erkenning, handelsdocument, administratie, inspectie en lijst van erkende bedrijven
Erkenning van exploitanten en bedrijven
1. De bevoegde autoriteit:
a) mag inzamelaars van afgewerkte bak- en braadolie alleen erkennen als zij zich ervan heeft vergewist dat de
inzamelaar aan de eisen van deze beschikking voldoet;
b) mag exploitanten van behandelings- of mengbedrijven alleen erkennen als zij zich ervan heeft vergewist dat
de bedrijfsruimten en de exploitatie aan de eisen van deze beschikking voldoen.
2. In de erkenning worden vermeld:
a) de exploitant en het adres van het erkende bedrijf;
b) de vervaldatum van de erkenning, die uiterlijk 31 oktober 2004 moet zijn.
3. Voor behandelingsbedrijven worden voorts in de erkenning de delen van het bedrijf vermeld waarin afgewerkte
bak- en braadolie in ontvangst genomen en behandeld mag worden.
Handelsdocumenten
4. Handelsdocumenten mogen in schriftelijke of elektronische vorm worden opgesteld en moeten de zending afgewerkte bak- en braadolie tijdens het vervoer vergezellen. De producent, de ontvanger en de vervoerder moeten
elk een kopie van een schriftelijk handelsdocument, of indien het gaat om elektronische informatie, een afdruk
van die informatie bewaren.
5. Handelsdocumenten bevatten de volgende gegevens:
a) het adres van de inrichting waar de afgewerkte bak- en braadolie is opgehaald;
b) de datum waarop de afgewerkte bak- en braadolie bij die inrichting is opgehaald;
c) een kwalitatieve beschrijving van de afgewerkte bak- en braadolie;
d) de hoeveelheid afgewerkte bak- en braadolie;
e) naam en adres van de vervoerder;
f) de bestemming van de afgewerkte bak- en braadolie;
g) een uniek referentienummer waarmee de inzamelaar en de recipiënt of het voertuig worden gekoppeld aan de
inrichting waar de afgewerkte bak- en braadolie is opgehaald.
Administratie
6. Eenieder die afgewerkte bak- en braadolie verzendt, vervoert of ontvangt, houdt een administratie bij met de in
het handelsdocument opgenomen informatie en bewaart die administratie gedurende ten minste twee jaar.
7. Voor afgewerkte bak- en braadolie die geschikt is voor gebruik in diervoeders, maakt de administratie het bovendien mogelijk om de olie volledig van de inrichting van oorsprong tot de verwerking in diervoeder te traceren.
8. Voor afgewerkte bak- en braadolie die niet geschikt is voor gebruik in diervoeders, houdt degene die de olie met
het oog op verwijdering verzendt bovendien een administratie bij van de wijze en de plaats van verwijdering en
de datum van verzending van de olie met het oog op verwijdering.
(1) PB L 115 van 4.5.1999, blz. 32.
(2) PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10.
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Officiële inspectie
9. De bevoegde autoriteit houdt ten minste tweemaal per jaar een inspectie, waarvan eenmaal onaangekondigd, bij
elk bedrijf dat overeenkomstig deze beschikking is erkend, met name om na te gaan of de hygiënevoorschriften,
HACCP-procedures en specificaties als vermeld onder B tot en met E worden nageleefd.
10. Bovendien houdt een technische deskundige jaarlijks een inspectie om de verwerkingsapparatuur en de meters/
registreertoestellen te controleren en brengt deze daarover verslag uit aan de bevoegde autoriteit en de exploitant
van het bedrijf.
Lijst van bedrijven
11. De bevoegde autoriteit stelt voor haar grondgebied een lijst op van de namen en adressen van erkende:
a) inzamelaars van afgewerkte bak- en braadolie,
b) exploitanten van behandelingsbedrijven, en
c) exploitanten van mengbedrijven.
12. Elke inzamelaar en elke exploitant van een erkend bedrijf krijgt een officieel identificatienummer.
13. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat deze lijst openbaar gemaakt wordt.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verwerkingsnormen voor bloed van zoogdieren
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1491)
(Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Italiaanse en de Spaanse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/321/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk om
het bedrijfsleven voldoende tijd te geven zich aan te
passen. Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering, verwerking en
gebruik van dierlijke bijproducten alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten verder worden ontwikkeld.
Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Duitsland,
Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk een afwijking
worden toegestaan zodat deze lidstaten exploitanten
kunnen toestaan om de nationale voorschriften voor de
verwerkingsnormen voor bloed van zoogdieren te
blijven toepassen.
Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Duitsland, Spanje,
Italië en het Verenigd Koninkrijk voor de duur van de
overgangsmaatregelen
passende
controlesystemen
gehandhaafd blijven.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking met betrekking tot de verwerking van bloed
van zoogdieren
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk in afwijking van hoofdstuk II, punt 1, van bijlage VII bij die
verordening uiterlijk tot en met 31 december 2004 aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen individuele erkenningen blijven verlenen met het oog op de toepassing van de
verwerkingsmethoden 2 tot en met 5 en 7 van bijlage V bij
voornoemde verordening voor de verwerking van bloed van
zoogdieren, mits:
a) de bedrijfsruimten, grondstoffen, verwerkingsnormen,
verwerkte producten en opslag voldoen aan de eisen van
hoofdstuk I en de overige bepalingen van hoofdstuk II van
bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;
b) de verwerkingsmethoden worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen die die methoden op 1 november
2002 toepasten.

Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.

Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de toepassing van de methoden 2 tot en met 5 en 7 voor de
verwerking van bloed van zoogdieren worden ten aanzien van
elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en
permanent ingetrokken indien niet langer aan de in deze
beschikking vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.
2. De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 december 2004 in.
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De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.

L 117/31
Artikel 5
Toepasselijkheid

Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
31 december 2004.

3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

Adressaten

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland,
het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk treffen
onverwijld de nodige maatregelen om aan deze beschikking te
voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 6

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft het voederen van bepaalde aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1494)
(Slechts de teksten in de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/322/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

verlangd worden om na te gaan of er geen andere
manier is om die aasetende vogelsoorten in stand te
houden dan door ze met bepaald categorie 1-materiaal
te voederen, wat tot een onnodige toename van de eventuele bronnen van TSE-overdracht zou leiden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 23, lid 2, onder d),

(7)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten er voorschriften
worden vastgesteld voor het geval het voederen van die
aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal
wordt toegestaan.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 biedt de lidstaten de
mogelijkheid om na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid toe te staan dat, in afwijking
van de in genoemde verordening vastgelegde beperkingen betreffende het gebruik van dierlijke bijproducten, met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten met bepaald categorie 1-materiaal
worden gevoederd.
De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft op 7 en 8
november 2002 een advies uitgebracht over de veiligheid van aasetende vogels als mogelijke overbrengers
van TSE's.

(3)

Volgens dat wetenschappelijke advies mag het vervoederen van karkassen van diersoorten waarbij TSE's
kunnen optreden er niet toe leiden dat het aantal eventuele bronnen van TSE-overdracht en de mogelijke
verspreiding daarvan door menselijk handelen wordt
verhoogd. Voorts mogen voederprogramma's voor wilde
diersoorten zoals aasetende vogels geen alternatieve
manier worden voor de verwijdering van gestorven
herkauwers waaraan een TSE-risico verbonden is of van
gespecificeerd risicomateriaal.

(4)

Het voederen van aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal mag daarom op grond van het advies
van de Wetenschappelijke Stuurgroep toelaatbaar geacht
worden.

(5)

(6)

Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal hebben
verzoeken ingediend om het voederen van bepaalde
aasetende vogelsoorten met bepaald categorie 1-materiaal te mogen toestaan.
Die verzoeken voldoen aan de voorwaarden van het
wetenschappelijk advies van de Wetenschappelijke
Stuurgroep. Er moet echter een nadere motivering

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Uitvoeringsbepalingen betreffende het voederen van aasetende vogels met categorie 1-materiaal
Krachtens artikel 23, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en
Portugal toestaan dat hele kadavers van dode dieren die gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b),
ii), van genoemde verordening worden gebruikt voor het
voederen van de met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten zoals vermeld onder A in de bijlage bij
deze beschikking.

Artikel 2
Toestemming en controlemaatregelen van de bevoegde
autoriteit
1. De bevoegde autoriteit kan de persoon die verantwoordelijk is voor het voederen van de in artikel 1 bedoelde aasetende
vogels hiervoor toestemming verlenen.
2. De bevoegde autoriteit verleent de in lid 1 bedoelde
toestemming alleen als aan de specifieke eisen zoals vermeld
onder B in de bijlage wordt voldaan.
3. De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om
op de naleving van de specifieke eisen zoals vermeld onder B
in de bijlage toe te zien.
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Die maatregelen omvatten strikt toezicht op de gezondheidstoestand van de dieren in het gebied waar het voederen plaatsvindt alsmede adequate TSE-bewaking met regelmatige bemonstering en laboratoriumtests op TSE's. De monsters worden
onder meer genomen bij dieren die neurologische symptomen
vertonen en bij oudere fokdieren.

L 117/33
Artikel 4

Naleving door de betrokken lidstaten
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal treffen onverwijld de nodige maatregelen om aan deze beschikking te
voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Artikel 5

Verslagen en evaluatie

Toepasselijkheid

1.
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal
verstrekken de Commissie vóór 31 oktober 2003 de in artikel
23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1774/2002 bedoelde informatie, met inbegrip van een verslag:

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 mei
2003.

a) inzake de controlemaatregelen als bedoeld in artikel 2, en
b) een uitvoerige motivering ten aanzien van elke betrokken
aasetende vogelsoort als bedoeld in artikel 1, met vermelding van de redenen waarom de desbetreffende vogels met
het in dat artikel bedoelde categorie 1-materiaal moeten
worden gevoederd in plaats van uitsluitend met categorie 2en categorie 3-materiaal.
2.
Deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van
de overeenkomstig lid 1 ingediende verslagen, indien dat na
een passende wetenschappelijke beoordeling nodig geacht
wordt.

Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek
en de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE HET VOEDEREN VAN MET UITSTERVING BEDREIGDE OF BESCHERMDE
AASETENDE VOGELSOORTEN MET BEPAALD CATEGORIE 1-MATERIAAL KRACHTENS ARTIKEL 23, LID 2, ONDER
d), VAN VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002
A. Lidstaten en met uitsterven bedreigde of beschermde soorten als bedoeld in artikel 1
Artikel 1 geldt:
a) wat Griekenland betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), lammergier (Gypaetus barbatus) en aasgier (Neophron
percnopterus);
b) wat Spanje betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), lammergier (Gypaetus barbatus), Spaanse keizerarend (Aquila adalberti), steenarend (Aquila chrysaetos),
rode wouw (Milvus milvus) en zwarte wouw (Milvus migrans);
c) wat Frankrijk betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), lammergier (Gypaetus barbatus), rode wouw (Milvus milvus) en zwarte wouw (Milvus migrans);
d) wat Italië betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), lammergier (Gypaetus barbatus) en steenarend (Aquila chrysaetos);
e) wat Portugal betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus) en steenarend (Aquila chrysaetos).
B. Specifieke eisen als bedoeld in artikel 2
1. De erkenning van de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 2 is verbonden aan de volgende voorwaarden:
a) de vogelsoort kan niet op andere wijze in stand worden gehouden;
b) het voederprogramma vindt plaats in het kader van een goedgekeurd instandhoudingsprogramma;
c) het voederen mag niet dienen als alternatieve manier voor de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal of
gestorven herkauwers die dergelijk materiaal bevatten, waaraan een TSE-risico verbonden is;
d) er wordt een adequaat TSE-bewakingssysteem toegepast overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2001 van
het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake
preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 260/2003 van de Commissie (2), met regelmatige laboratoriumtests van
monsters op TSE;
e) er wordt gezorgd voor coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op de erkenningseisen;
f) er is een voorafgaande beoordeling van de specifieke en bijzondere situatie van de aasetende vogelsoorten in
kwestie en de habitat daarvan in het betrokken land uitgevoerd.
2. De door de bevoegde autoriteit verleende erkenning:
a) vermeldt uitdrukkelijk op welke aasetende vogelsoorten zij betrekking heeft;
b) beschrijft uitvoerig het geografische gebied waar het voederen moet plaatsvinden, en
c) wordt onmiddellijk ingetrokken ingeval:
i) er een verband met de verspreiding van TSE's vermoed wordt of bevestigd is, totdat het risico kan worden
uitgesloten;
ii) niet aan de voorschriften van deze beschikking wordt voldaan.
3. De voor het voederen verantwoordelijke persoon:
a) reserveert een ingesloten, omheind gebied voor het voederen zodat afgezien van vogels geen vleesetende dieren
bij het voeder kunnen komen;
b) zorgt ervoor dat karkassen van runderen ouder dan 24 maanden en karkassen van schapen en geiten ouder
dan 18 maanden, die voor vervoedering bestemd zijn, met een van de in Verordening (EG) nr. 999/2001
genoemde tests op TSE's worden getest, waarbij een negatieve uitslag moet worden verkregen, alvorens zij als
voeder worden gebruikt;
c) houdt een administratie bij waarin ten minste het aantal, de aard, het geschatte gewicht en de oorsprong van
de karkassen van de voor vervoedering gebruikte dieren, de uitslagen van de TSE-tests, de datum van vervoedering en de plaats van vervoedering worden bijgehouden.
4. Aan alle overige specifieke eisen van Verordening (EG) nr. 1774/2002, en met name van artikel 23, lid 2, en
bijlage IX, moet worden voldaan.

(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.
(2) PB L 37 van 13.2.2003, blz. 7.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de volledige scheiding van categorie 1- en categorie 2-materiaal van
categorie 3-materiaal in intermediaire bedrijven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1495)
(Slechts de teksten in de Franse en de Italiaanse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/323/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
Frankrijk en Italië om het bedrijfsleven voldoende tijd te
geven zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve
wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering,
verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking betreffende de scheiding van categorie 1- en
categorie 2-materiaal van categorie 3-materiaal in intermediaire bedrijven
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen Frankrijk en Italië in afwijking van artikel 10, lid
2, van die verordening uiterlijk tot en met 30 april 2004 aan
exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen individuele
erkenningen blijven verlenen met het oog op de toepassing van
de nationale voorschriften voor de scheiding van categorie 1en categorie 2-materiaal van categorie 3-materiaal in intermediaire bedrijven die niet voldoen aan de eisen van hoofdstuk I,
punt 1, onder a), en hoofdstuk II, onder B, punt 6, van bijlage
III bij voornoemde verordening, mits de nationale voorschriften:
a) waarborgen dat het verzamelen, het hanteren, de tijdelijke
opslag en het verzenden van categorie 3-materiaal zodanig
geschieden dat kruisverontreiniging met categorie 1- en
categorie 2-materiaal wordt voorkomen;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten;
c) in overeenstemming zijn met de overige eisen van bijlage III
bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.
Artikel 2

(3)

(4)

(5)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Frankrijk en
Italië een afwijking worden toegestaan zodat deze
lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale
voorschriften voor de scheiding van categorie 1- en categorie 2-materiaal van categorie 3-materiaal in intermediaire bedrijven te blijven toepassen.
Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Frankrijk en Italië
voor de duur van de overgangsmaatregelen passende
controlesystemen gehandhaafd blijven.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.
Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de scheiding van categorie 1- en categorie 2-materiaal van categorie 3-materiaal in intermediaire bedrijven worden ten aanzien
van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk
en permanent ingetrokken indien niet langer aan de in deze
beschikking vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.
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2.
De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 30 april 2004 in.
De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

13.5.2003
Artikel 5
Toepasselijkheid

Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
30 april 2004.
Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek en de Italiaanse Republiek.

Artikel 4
Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
Frankrijk en Italië treffen onverwijld de nodige maatregelen om
aan deze beschikking te voldoen en maken die maatregelen
bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

13.5.2003
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake een afwijking van het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort voor pelsdieren krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1496)
(Slechts de teksten in de Finse en de Zweedse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/324/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Daarom moet Finland krachtens Verordening (EG) nr.
1774/2002 worden toegestaan voor pelsdieren af te
wijken van het verbod op hergebruik binnen dezelfde
soort. Om risico's voor de volksgezondheid en de
gezondheid van dieren te vermijden moeten aan die
afwijking bepaalde voorwaarden worden verbonden.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 22, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een verbod
op het voederen van dieren met verwerkte dierlijke
eiwitten die afkomstig zijn van dieren van dezelfde soort.
Na raadpleging van het betrokken Wetenschappelijk
Comité kunnen afwijkingen worden toegestaan met
betrekking tot pelsdieren.
De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft op 24 en 25
juni 1999 een advies uitgebracht over de risico's van
niet-conventionele overdraagbare agentia, conventionele
ziekteverwekkers en andere gevaren zoals toxische
stoffen die de voedsel- en voederketen binnenkomen via
grondstoffen afkomstig van op het bedrijf gestorven en
andere dode dieren of via afgekeurd materiaal. Dat
advies is op 13 juli 1999 bijgewerkt. Het advies betreft
onder meer de risico's van het voederen van pelsdieren
met verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van
dieren van dezelfde soort.
Op 17 september 1999 heeft de Wetenschappelijke
Stuurgroep een advies uitgebracht betreffende hergebruik
binnen dezelfde soort in verband met de risico's van het
hergebruik van dierlijke bijproducten als voeder ten
aanzien van de verspreiding van TSE's bij niet-herkauwende landbouwhuisdieren.
Volgens die wetenschappelijke adviezen kan hergebruik
van pelsdieren in bepaalde gebieden worden overwogen
indien er goed gedocumenteerde redenen zijn om aan te
nemen dat de aanwezigheid van TSE-verwekkers in de
betrokken populatie onwaarschijnlijk is. In die adviezen
worden ook de nodige voorwaarden aangegeven om het
TSE-risico tot een minimum te beperken.
Finland heeft een verzoek ingediend om voor pelsdieren
van het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort te
mogen afwijken. Dat verzoek voldoet aan de voorwaarden van de wetenschappelijk adviezen van de
Wetenschappelijke Stuurgroep om het TSE-risico tot een
minimum te beperken.

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking voor Finland betreffende bepaalde pelsdieren
Krachtens artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 wordt Finland een afwijking toegestaan met betrekking
tot het voederen van de volgende pelsdieren met verwerkte
dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van karkassen of gedeelten
ervan van dieren van dezelfde soort:
a) vossen (Vulpes vulpes en Alopex lagopus);
b) wasbeerhonden (Nyctereutes procyonoides).
Artikel 2
Erkenningen van geregistreerde bedrijven
De bevoegde autoriteit kan geregistreerde bedrijven erkennen
voor het voederen van de in artikel 1 bedoelde soorten met
verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van karkassen of
gedeelten ervan van dieren van dezelfde soort. Die erkenning
wordt slechts verleend aan geregistreerde bedrijven:
a) op grond van een aanvraag waarbij documentatie wordt
verstrekt waaruit blijkt dat er geen redenen zijn om aan te
nemen dat in de populatie van de diersoort waarop de
aanvraag betrekking heeft, geen TSE-verwekkers aanwezig
zijn;
b) indien er een adequaat TSE-bewakingssysteem voor pelsdieren met regelmatige laboratoriumtests van monsters op
TSE wordt toegepast;
c) indien er passende garanties worden geboden dat er geen
dierlijke bijproducten of verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van die dieren of hun nageslacht in de voedselketen of
de voederketen van andere dieren dan pelsdieren komen;

L 117/38

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

d) indien het bedrijf voorzover bekend geen contacten heeft
gehad met een bedrijf waar een TSE-uitbraak vermoed
wordt of bevestigd is;
e) indien de voor het geregistreerde bedrijf verantwoordelijke
persoon voldoet aan de eisen van bijlage IX bij Verordening
(EG) nr. 1774/2002 en de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 3
Controlemaatregelen
1.

De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om:

a) te controleren of voeder dat verwerkte dierlijke eiwitten
bevat die afkomstig zijn van karkassen of gedeelten ervan
van dieren van dezelfde soort, op correcte wijze samengesteld en verwerkt is en gebruikt wordt;
b) de dieren die met het onder a) bedoelde voeder worden
gevoederd te controleren, onder meer door:
i) strikt toezicht op de gezondheidstoestand van de dieren;
ii) adequate TSE-bewaking met regelmatige bemonstering
en laboratoriumtests op TSE's;
c) na te gaan of aan de voorschriften van artikel 2 wordt
voldaan.
2.
De in lid 1, onder b), ii), bedoelde monsters worden onder
meer genomen bij dieren die neurologische symptomen
vertonen en bij oudere fokdieren.

13.5.2003
Artikel 4
Schorsing van een erkenning

Een erkenning als bedoeld in artikel 2 wordt onverwijld
geschorst in geval van een vermoed of bevestigd contact met
een bedrijf waar een TSE-uitbraak vermoed wordt of bevestigd
is, totdat het risico van besmetting definitief kan worden uitgesloten.
Artikel 5
Naleving van deze beschikking
Finland treft onverwijld de nodige maatregelen om aan deze
beschikking te voldoen en maakt die maatregelen bekend. Het
stelt de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 6
Toepasselijkheid
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 mei
2003.
Artikel 7
Geadresseerde
Deze beschikking is gericht tot de Republiek Finland.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
A. Algemene verplichtingen van de voor een geregistreerd bedrijf verantwoordelijke persoon
1. De verantwoordelijke persoon houdt een administratie bij die ten minste het volgende omvat:
a) de pelzen en karkassen van dieren die met verwerkte dierlijke eiwitten van dezelfde soort zijn gevoederd;
b) elke zending, teneinde de traceerbaarheid van het materiaal te waarborgen.
2. In geval van een bekend of vermoed contact met een bedrijf waar een TSE-uitbraak vermoed wordt of bevestigd
is, moet de verantwoordelijke persoon onmiddellijk:
a) de bevoegde autoriteit van dat contact in kennis stellen;
b) de verzending van pelsdieren naar ongeacht welke bestemming zonder schriftelijke toestemming van de
bevoegde autoriteit staken.
B. Operationele verplichtingen van de voor een geregistreerd bedrijf verantwoordelijke persoon
1. De verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat:
a) pelsdierkarkassen die bestemd zijn voor het voederen van dieren van dezelfde soort gescheiden van niet voor
dat doel toegelaten karkassen worden behandeld en verwerkt;
b) pelsdieren die worden gevoederd met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van dezelfde soort gescheiden
worden gehouden van dieren die niet met verwerkte dierlijke eiwitten van dezelfde soort worden gevoederd.
2. De verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van een bepaalde soort die
bestemd zijn voor vervoedering aan dezelfde soort:
a) verwerkt zijn in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 is
erkend, uitsluitend door toepassing van een van de methoden 1 tot en met 5 of 7 van hoofdstuk III van bijlage
V bij die verordening;
b) vervaardigd zijn van gezonde dieren die voor de pelsproductie zijn gedood;
c) vervaardigd zijn van dieren die in de laatste 24 uur voor het doden niet met verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van dezelfde soort zijn gevoederd.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de scheiding van categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-verwerkingsbedrijven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1498)
(Slechts de teksten in de Finse, de Franse en de Zweedse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/325/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
Frankrijk en Finland om het bedrijfsleven voldoende tijd
te geven zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering,
verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.
Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Frankrijk en
Finland een afwijking worden toegestaan zodat deze
lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale
voorschriften voor de scheiding van categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-verwerkingsbedrijven te blijven
toepassen.
Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Frankrijk en Finland
voor de duur van de overgangsmaatregelen passende
controlesystemen gehandhaafd blijven.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking betreffende de volledige scheiding van categorie
1-, categorie 2- en categorie 3-verwerkingsbedrijven
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen Frankrijk en Finland in afwijking van hoofdstuk I,
punt 1, van bijlage VI of hoofdstuk I, punt 1, van bijlage VII bij
die verordening uiterlijk tot en met 30 april 2004 voor Frankrijk, respectievelijk 31 oktober 2005 voor Finland aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen overeenkomstig
de nationale voorschriften individuele erkenningen blijven
verlenen met het oog op de toepassing van de nationale voorschriften met betrekking tot de volledige scheiding van categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-verwerkingsbedrijven, mits
de nationale voorschriften:
a) waarborgen dat kruisverontreiniging tussen de categorieën
materiaal wordt voorkomen;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en
c) in overeenstemming zijn met de overige specifieke eisen die
zijn vastgesteld in hoofdstuk I, punten 2 tot en met 9, van
bijlage VI en hoofdstuk I, punten 2 tot en met 10, van
bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.

Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de volledige scheiding van categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-verwerkingsbedrijven worden ten aanzien van elke
exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en
permanent ingetrokken indien niet langer aan de in deze
beschikking vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.
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2.
De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 30 april 2004 voor Frankrijk, respectievelijk 31 oktober 2005 voor Finland, in.
De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

L 117/41
Artikel 5
Toepasselijkheid

1. Deze beschikking is voor Frankrijk van toepassing van 1
mei 2003 tot en met 30 april 2004.
2. Deze beschikking is voor Finland van toepassing van 1
mei 2003 tot en met 31 oktober 2005.
Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek en de
Republiek Finland.

Artikel 4
Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
Frankrijk en Finland treffen onverwijld de nodige maatregelen
om aan deze beschikking te voldoen en maken die maatregelen
bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de scheiding van categorie 2- en categorie 3-oleochemische bedrijven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1500)
(Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Spaanse en de Zweedse
taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/326/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Artikel 1
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.

(2)

In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in niet-verlengbare overgangsmaatregelen voor België, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk om het
bedrijfsleven voldoende tijd te geven zich aan te passen.
Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling,
vervoer, opslag, hantering, verwerking en gebruik van
dierlijke bijproducten alsmede verwijderingsmethoden
voor die bijproducten verder worden ontwikkeld.

(3)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan België, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk een afwijking worden toegestaan zodat deze
lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale
voorschriften voor de scheiding van categorie 2- en categorie 3-oleochemische bedrijven te blijven toepassen.

(4)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in België, Duitsland,
Spanje, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk voor de duur van de overgangsmaatregelen
passende controlesystemen gehandhaafd blijven.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Afwijking betreffende de scheiding van categorie 2- en
categorie 3-oleochemische bedrijven
1. Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen België, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk in afwijking van artikel 14,
lid 2, van die verordening uiterlijk tot en met 31 oktober 2005
overeenkomstig de nationale voorschriften individuele erkenningen blijven verlenen aan exploitanten van bedrijfsruimten
en voorzieningen die niet voldoen aan artikel 14, lid 2, onder
b), en de eisen inzake de scheiding van categorie 2- en categorie 3-oleochemische bedrijven, mits de nationale voorschriften:
a) in overeenstemming zijn met de overige communautaire
wetgeving die van toepassing is;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en
c) in overeenstemming zijn met de eisen van artikel 14, lid 2,
onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 1774/2002.
2. Er mag alleen van categorie 2- en categorie 3-materiaal
verkregen gesmolten vet worden gebruikt. Van categorie 2materiaal verkregen gesmolten vet wordt verwerkt overeenkomstig de in hoofdstuk III van bijlage VI bij Verordening (EG)
nr. 1774/2002 vastgelegde normen. Er worden aanvullende
bewerkingen, zoals destillatie, filtratie en behandeling met
absorbentia, toegepast om de veiligheid van de talgderivaten
verder te verbeteren.

Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.
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Artikel 3

Artikel 5

Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking

Toepasselijkheid

1.
Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de scheiding van categorie 2- en categorie 3-oleochemische
bedrijven worden ten aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en permanent ingetrokken
indien niet langer aan de in deze beschikking vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.
2.
De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 oktober 2005 in.
De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
31 oktober 2005.

Artikel 6
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Zweden
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland.

Artikel 4
Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
België, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk treffen onverwijld de nodige maatregelen
om aan deze beschikking te voldoen en maken die maatregelen
bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 wat betreft verbrandingsen meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit die geen gespecificeerd risicomateriaal of
karkassen met gespecificeerd risicomateriaal verbranden of meeverbranden
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1501)
(Slechts de tekst in de Engelse, de Finse en de Zweedse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/327/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) Nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.

(2)

In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
Finland en het Verenigd Koninkrijk om het bedrijfsleven
voldoende tijd te geven zich aan te passen. Bovendien
moeten alternatieve wijzen van verzameling, vervoer,
opslag, hantering, verwerking en gebruik van dierlijke
bijproducten alsmede verwijderingsmethoden voor die
bijproducten verder worden ontwikkeld.

(3)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Finland en het
Verenigd Koninkrijk een afwijking worden toegestaan
zodat deze lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de
nationale voorschriften voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit die geen
gespecificeerd risicomateriaal of karkassen met gespecificeerd risicomateriaal verbranden of meeverbranden te
blijven toepassen.

(4)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Finland en het
Verenigd Koninkrijk voor de duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd
blijven.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

Artikel 1
Afwijking betreffende verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit
1. Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1774/2002 mogen Finland, als het gaat om verbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit, en
het Verenigd Koninkrijk, als het gaat om verbrandingsinstallaties met een lage capaciteit, in afwijking van artikel 12, lid 3,
van genoemde verordening uiterlijk tot en met 31 december
2004 overeenkomstig de nationale voorschriften voor verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit
waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van toepassing is en die geen
gespecificeerd risicomateriaal of karkassen met gespecificeerd
risicomateriaal verbranden of meeverbranden, individuele
erkenningen blijven verlenen aan exploitanten met het oog op
de toepassing van de nationale voorschriften, mits:
a) dierlijke bijproducten op veilige wijze worden gehanteerd en
opgeslagen en zo snel mogelijk op zodanige wijze worden
verbrand of meeverbrand dat zij tot droge as gereduceerd
worden;
b) de droge as naar behoren wordt verwijderd en een administratie wordt bijgehouden van de hoeveelheid en beschrijving van de dierlijke bijproducten die worden verbrand en
de datum van verbranding, en
c) de nationale voorschriften alleen worden toegepast in
bedrijfsruimten en voorzieningen die die voorschriften op 1
november 2002 toepasten.
2. De droge as mag pas uit de verbrandingskamer worden
verwijderd als de verbranding volledig is. De droge as wordt
vervoerd en tussentijds opgeslagen in een gesloten recipiënt om
verspreiding in het milieu te voorkomen, en wordt op veilige
wijze verwijderd.
3. In geval van een defect of abnormale exploitatieomstandigheden vermindert de exploitant de activiteit van de installatie zo spoedig mogelijk of legt hij de installatie stil totdat
normaal functioneren opnieuw mogelijk is.
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Artikel 2

Artikel 4

Controlemaatregelen

Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten

De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.

Finland en het Verenigd Koninkrijk treffen onverwijld de
nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en
maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Artikel 5

Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1.
Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties met een lage capaciteit waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van toepassing is en
die geen gespecificeerd risicomateriaal of karkassen met gespecificeerd risicomateriaal verbranden of meeverbranden, worden
ten aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening
onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet langer aan
de in deze beschikking vastgelegde voorwaarden wordt
voldaan.
2.
De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 december 2004 in.
De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.
3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

Toepasselijkheid
1. Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot
en met 31 december 2004.
2. Deze beschikking is gericht tot de Republiek Finland wat
betreft verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties met een
lage capaciteit.
Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland wat betreft verbrandingsinstallaties met een lage capaciteit.
Artikel 6
Adressaten
De Republiek Finland en het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland zijn adressanten van de huidige
beschikking.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van keukenafval en etensresten van categorie 3 in
varkensvoeder en het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort betreffende het vervoederen
van spoeling aan varkens
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1502)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/328/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

en etensresten” van Verordening (EG) nr. 1774/2002 en
daarom mag de bij deze beschikking toegestane afwijking daar niet voor gelden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
Duitsland en Oostenrijk om het bedrijfsleven voldoende
tijd te geven zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling, vervoer, opslag, hantering, verwerking en gebruik van dierlijke bijproducten
alsmede verwijderingsmethoden voor die bijproducten
verder worden ontwikkeld.

(3)

Het Europees Parlement heeft met name gevraagd om
overgangsmaatregelen voor keukenafval en etensresten
van categorie 3.

(4)

Daarom moet als tijdelijke maatregel aan Duitsland en
Oostenrijk een afwijking worden toegestaan zodat deze
lidstaten exploitanten kunnen toestaan om de nationale
voorschriften voor het gebruik van keukenafval en etensresten van categorie 3 in varkensvoeder te blijven
toepassen, met inachtneming van de bevindingen van de
Commissie bij inspectiebezoeken aan Duitsland en
Oostenrijk.

(5)

Afval van verkooppunten als supermarkten of levensmiddelenfabrieken die producten voor de detailhandel
produceren, valt niet onder de definitie van „keukenafval

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

(6)

Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in Duitsland en
Oostenrijk voor de duur van de overgangsmaatregelen
passende controlesystemen gehandhaafd blijven.

(7)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijkingen betreffende keukenafval en etensresten van
categorie 3 in varkensvoeder en het verbod op hergebruik
binnen dezelfde soort betreffende het vervoederen van
spoeling aan varkens
Krachtens artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen Duitsland en Oostenrijk in afwijking van artikel
22, lid 1, onder a) en b), van die verordening uiterlijk tot en
met 31 oktober 2006 aan exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen overeenkomstig de nationale voorschriften individuele erkenningen blijven verlenen met het oog op de toepassing van de nationale voorschriften en de voorschriften van
deze beschikking voor het gebruik van keukenafval en etensresten van categorie 3 in varkensvoeder, mits:
a) het keukenafval en de etensresten van categorie 3 uitsluitend
afkomstig zijn van restaurants, cateringbedrijven en
keukens, zowel grootkeukens als huishoudelijke keukens, in
de betrokken lidstaten;
b) het keukenafval en de etensresten van categorie 3 uitsluitend
bestemd zijn voor de productie van verwerkt(e) keukenafval
en etensresten (spoeling) voor vervoedering aan varkens in
de twee betrokken lidstaten en er geen handel in keukenafval en etensresten van categorie 3 of daarvan afkomstige
spoeling plaatsvindt;
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c) de nationale voorschriften ten minste de in de bijlage bij
deze beschikking vermelde gebruiksvoorwaarden omvatten;
d) geen keukenafval en etensresten van categorie 3, al dan niet
verwerkt, worden vervoederd aan wilde varkens en
gekweekte wilde zwijnen, en
e) de exploitanten op 1 november 2002 overeenkomstig de
nationale voorschriften werkzaam waren.
Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 en de bijlage
naleven.

L 117/47

2. De Commissie beziet de tenuitvoerlegging van deze
beschikking op gezette tijden in het licht van de in lid 1
bedoelde jaarverslagen en de inspecties van de Commissie.
Artikel 5
Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
Duitsland en Oostenrijk treffen onverwijld de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.
Artikel 6

Artikel 3

Toepasselijkheid

Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking

Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
31 oktober 2006.

1.
Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
het gebruik van keukenafval en etensresten van categorie 3
worden ten aanzien van elke exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en permanent ingetrokken indien niet
langer aan de in deze beschikking vastgelegde voorwaarden
wordt voldaan.
2.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.
Artikel 4
Jaarverslag en periodieke evaluatie
1.
De bevoegde autoriteit dient jaarlijks uiterlijk op 31 maart
bij de Commissie een verslag in op basis van de in artikel 2
bedoelde controlemaatregelen.

Artikel 7
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland en
de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
GEBRUIK VAN KEUKENAFVAL EN ETENSRESTEN VAN CATEGORIE 3
A. Algemene verplichtingen
1. Keukenafval en etensresten van categorie 3 (hierna „keukenafval en etensresten” genoemd) worden overeenkomstig de voorwaarden van deze bijlage verzameld, vervoerd, opgeslagen, gehanteerd, behandeld en gebruikt.
2. Onbehandeld(e) keukenafval en etensresten:
a) worden door een erkende inzamelaar bij de in artikel 1, onder a), bedoelde inrichtingen voor maaltijdbereiding
verzameld;
b) worden verzameld in een gebied waar geen beperkingen gelden krachtens de communautaire wetgeving inzake
de bestrijding van klassieke varkenspest of andere via keukenafval en etensresten op varkens overdraagbare
ziekten van lijst A van het OIE, en
c) worden door erkende exploitanten verwerkt in erkende verwerkingsbedrijven, die niet op dezelfde locatie
gelegen zijn als een bedrijf waar dieren worden gehouden. In het geval van Oostenrijk mag de bevoegde autoriteit echter tot en met 30 april 2004 van deze eis inzake scheiding afwijken, mits de bevoegde autoriteit:
i) een passende risicobeoordeling heeft verricht en zich ervan heeft vergewist dat er geen risico voor de
volksgezondheid en de gezondheid van dieren is,
ii) die risicobeoordeling aan de Commissie heeft doen toekomen, en
iii) de bedrijven eenmaal per twee weken inspecteert en alle andere maatregelen neemt die nodig zijn om op
de naleving van deze beschikking toe te zien.
3. Spoeling:
a) wordt door een erkende inzamelaar bij erkende verwerkingsbedrijven verzameld, en
b) wordt gebruikt voor het voederen van mestvarkens op erkende houderijbedrijven waarvan de varkens uitsluitend rechtstreeks naar de slacht gezonden worden.
4. De bevoegde autoriteit moet de inzamelaars en verwerkers van keukenafval en etensresten en de verzenders en
gebruikers van spoeling erkennen.
5. Iedere houder van een erkenning onderhoudt en exploiteert de bedrijfsruimten en uitrusting en verwerkt keukenafval en etensresten overeenkomstig de onder C vermelde eisen.
6. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de erkenning, het handelsdocument, de administratie, de officiële inspectie
en de lijst van bedrijven voldoen aan de onder D vermelde eisen.

B. Verzameling en vervoer van keukenafval en etensresten voor vervoedering aan varkens
1. Keukenafval en etensresten worden verzameld en vervoerd in deugdelijk afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen en worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgeleverd bij een erkend verwerkingsbedrijf.
2. De voor het vervoer van keukenafval gebruikte vervoermiddelen, dekzeilen of andere afdekkingen en recipiënten
die opnieuw kunnen worden gebruikt, moeten worden gereinigd en ontsmet en schoon worden gehouden. Voertuigen en recipiënten die voor het vervoer van onbehandeld(e) keukenafval en etensresten zijn gebruikt, mogen
niet voor het vervoer van spoeling worden gebruikt.
3. Niemand mag keukenafval en etensresten op een bedrijf brengen waar herkauwers worden gehouden, tenzij de
bevoegde autoriteit hiervoor toestemming verleent.

C. Eisen voor bedrijven die keukenafval en etensresten tot spoeling verwerken
Algemene eisen
1. Erkende verwerkingsbedrijven verwerken alleen keukenafval en etensresten tot spoeling voor vervoedering aan
varkens en zijn volledig gescheiden van gebouwen waar dieren worden gehouden of andere diervoeders worden
bereid.
2. Onbevoegden en dieren mogen geen toegang hebben tot de bedrijfsruimten. Dieren mogen geen toegang hebben
tot onbehandeld(e) keukenafval en etensresten of daarvan afkomstige vloeistof. Er worden systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte getroffen.
3. De vloeren moeten ondoorlaatbaar en gemakkelijk te reinigen zijn en zo aangelegd dat vloeistoffen kunnen
wegvloeien en zich niet van de onreine naar de reine zone of in de spoeling kunnen verspreiden.
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Reine en onreine zones
4. Er moeten aangewezen reine en onreine zones zijn, die volledig gescheiden zijn, ten minste door een muur. De
onreine (ontvangst-) en reine zones moeten gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn. De onreine zone moet
een afgedekte (opslag-)ruimte hebben om onbehandeld(e) keukenafval en etensresten op te slaan.
5. Onbehandeld(e) keukenafval en etensresten worden in de ontvangstzone gelost en:
a) hetzij onmiddellijk verwerkt,
b) hetzij in geschikte recipiënten in de ontvangstzone opgeslagen en binnen 24 uur na aankomst of zo snel
mogelijk verwerkt.
6. Behandeld(e) keukenafval en etensresten worden zo gehanteerd en opgeslagen in een speciale reine zone dat
verontreiniging met onbehandeld(e) keukenafval en etensresten uitgesloten is.
7. Personen die in de onreine zone zijn geweest, mogen de reine zone niet binnengaan zonder hun schoeisel te
ontsmetten of te wisselen en hun bovenkleding te wisselen.
8. Toestellen en gereedschappen die in de onreine zone zijn geweest, mogen niet de reine zone binnengebracht
worden, tenzij zij adequaat gereinigd en ontsmet zijn overeenkomstig de punten 11 tot en met 14.
9. Het bedrijf moet voorzien zijn van adequate toiletten, kleedlokalen en wasgelegenheden voor het personeel.
Verwerkingsnormen
10. Na verwijdering van alle vreemde bestanddelen (metaal, kunststof en verpakkingsmateriaal) worden keukenafval
en etensresten tot een deeltjesgrootte van maximaal 50 mm verkleind en gedurende minimaal 60 minuten
onder voortdurend roeren op een kerntemperatuur van minimaal 90 °C gehouden, of wordt een andere methode
toegepast die aan gelijkwaardige gezondheidsnormen beantwoordt en in de erkenning van de bevoegde autoriteit
wordt vermeld.
Voorzieningen voor reiniging en ontsmetting
11. Er moeten adequate voorzieningen zijn (inclusief watertoevoer) om de bedrijfsruimten, recipiënten en voertuigen
(met inbegrip van de wielen) te kunnen reinigen en ontsmetten.
12. De voor het vervoer van onbehandeld(e) keukenafval en etensresten of spoeling gebruikte voertuigen (met inbegrip van de wielen) worden gereinigd en ontsmet voordat zij de reine zone binnengaan, of, indien zij de reine
zone niet binnengaan, voordat zij het bedrijf verlaten.
13. Recipiënten die voor onbehandeld(e) keukenafval en etensresten of spoeling worden gebruikt, worden na elk
gebruik gereinigd en ontsmet en de bedrijfsruimten worden aan het eind van elke dag waarop materiaal is
verwerkt, gereinigd.
14. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat de te gebruiken ontsmettingsmiddelen en de concentraties daarvan officieel worden goedgekeurd om te garanderen dat het klassieke varkenspestvirus wordt vernietigd.
Uitrusting
15. Het bedrijf moet beschikken over geschikte verhittingsapparatuur met nauwkeurig geijkte meters/apparatuur om
de verwerkingsnormen (temperatuur, tijd) en andere parameters die de bevoegde autoriteit noodzakelijk acht om
de naleving te waarborgen, continu te controleren.
16. De verhittingsapparatuur en bijbehorende installaties worden ten minste eenmaal per jaar geijkt en het hele jaar
goed onderhouden.
D. Erkenning, handelsdocument, administratie, inspectie en lijst van erkende bedrijven
Erkenning van exploitanten en bedrijven
1. De bevoegde autoriteit kan een erkenning voor de verzameling en het vervoer of de verwerking van keukenafval
en etensresten, of voor de verzending of het gebruik van spoeling voor vervoedering aan varkens alleen verlenen
of handhaven wanneer zij zich ervan heeft vergewist dat de voorwaarden van deze beschikking zullen worden
nageleefd.
2. In de erkenning worden met name vermeld:
a) de exploitant en het adres van het erkende bedrijf;
b) de identiteit van de erkende verhittingsapparatuur;
c) de vervaldatum van de erkenning, die uiterlijk 31 oktober 2006 moet zijn.
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3. Daarnaast worden voor verwerkingsbedrijven in de erkenning vermeld:
a) de delen van het bedrijf waar keukenafval en etensresten in ontvangst genomen en verwerkt mogen worden,
en
b) de toepasselijke parameters (temperatuur, tijd, deeltjesgrootte).
4. Als een bestaande erkenning de in de punten 2 en 3 bedoelde gegevens niet bevat, verleent de bevoegde autoriteit een nieuwe erkenning waarin die gegevens vermeld staan, alsmede alle andere voorwaarden die zij nodig
acht met het oog op de traceerbaarheid en de naleving van de wetgeving.
Handelsdocument
5. Handelsdocumenten mogen in schriftelijke of elektronische vorm worden opgesteld en moeten de zending
keukenafval en etensresten of spoeling tijdens het vervoer vergezellen. De producent, de inzamelaar/vervoerder
en de ontvanger moeten elk een kopie van een schriftelijk handelsdocument, of indien het gaat om elektronische
informatie, een afdruk van die informatie bewaren.
6. Handelsdocumenten bevatten de volgende gegevens:
a) het adres van de inrichting waar het keukenafval en de etensresten of de spoeling zijn/is opgehaald;
b) de datum van verzameling en van aflevering van het keukenafval en de etensresten of de spoeling;
c) de hoeveelheid en beschrijving (kwaliteit) van het keukenafval en de etensresten of de spoeling;
d) de naam en het adres van de inzamelaar en de vervoerder (indien verschillend) en, indien van toepassing, het
registratienummer van het voertuig, en
e) het adres van de bestemming van het keukenafval en de etensresten of de spoeling.
Administratie
7. Eenieder die keukenafval en etensresten verzamelt/vervoert of verwerkt of spoeling voor vervoedering aan
varkens verzendt/vervoert of gebruikt, houdt een administratie bij met de in het handelsdocument opgenomen
relevante informatie en bewaart die administratie gedurende ten minste twee jaar.
8. Bovendien bewaart de exploitant van een erkend verwerkingsbedrijf gedurende ten minste twee jaar een administratie met de datum van verwerking en de gehanteerde parameters (temperatuur, tijd).
Officiële inspectie
9. De bevoegde autoriteit houdt ten minste tweemaal per jaar een inspectie, waarvan eenmaal onaangekondigd, bij
elk bedrijf dat overeenkomstig deze beschikking is erkend, om met name na te gaan of de hygiëne- en verwerkingsnormen worden nageleefd; deze inspectie omvat ten minste:
a) de scheiding tussen onreine en reine zones;
b) de deeltjesgrootte van de grondstoffen;
c) de bij de warmtebehandeling bereikte temperatuur, en
d) de duur van de warmtebehandeling.
10. Als het gaat om een erkend verwerkingsbedrijf houdt een technische deskundige bovendien jaarlijks een
inspectie om de verhittingsapparatuur en de meters/registreertoestellen te controleren en brengt deze daarover
verslag uit aan de bevoegde autoriteit en de exploitant van het bedrijf.
Lijst van bedrijven
11. De bevoegde autoriteit stelt voor haar grondgebied een lijst op van:
a) erkende bedrijven voor de verzameling en het vervoer van keukenafval en etensresten;
b) erkende bedrijven voor de verwerking van keukenafval en etensresten;
c) erkende bedrijven voor de verzending en het vervoer van spoeling;
d) erkende houderijbedrijven waar spoeling aan varkens wordt vervoederd.
12. Elk bedrijf en elk houderijbedrijf krijgt een officieel identificatienummer.
13. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat deze lijst openbaar gemaakt wordt.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2003
inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 wat betreft de warmtebehandeling van mest
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1505)
(Slechts de teksten in de Duitse, de Finse, de Franse, de Nederlandse en de Zweedse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/329/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (1), en met name
op artikel 32, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 voorziet in een volledige herziening van de communautaire voorschriften
betreffende niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten, waarbij onder meer een aantal
strikte eisen is ingevoerd. Voorts bepaalt die verordening
dat er passende overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld.
In verband met de strikte aard van de bedoelde eisen
moet worden voorzien in overgangsmaatregelen voor
België, Frankrijk, Nederland en Finland om het bedrijfsleven voldoende tijd te geven zich aan te passen. Bovendien moeten alternatieve wijzen van verzameling,
vervoer, opslag, hantering, verwerking en gebruik van
dierlijke bijproducten alsmede verwijderingsmethoden
voor die bijproducten verder worden ontwikkeld.
Daarom moet als tijdelijke maatregel aan België, Frankrijk, Nederland en Finland een afwijking worden toegestaan zodat deze lidstaten exploitanten kunnen toestaan
om de nationale voorschriften voor warmtebehandeling
van mest te blijven toepassen.
Om risico's voor de volksgezondheid en de gezondheid
van dieren te voorkomen moeten in België, Frankrijk,
Nederland en Finland voor de duur van de overgangsmaatregelen passende controlesystemen gehandhaafd
blijven.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Afwijking betreffende de warmtebehandeling van mest
Krachtens artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1774/
2002 mogen België, Frankrijk, Nederland en Finland in afwijking van hoofdstuk III, punt 5, onder b), van bijlage VIII bij die
verordening uiterlijk tot en met 31 december 2004 overeenkomstig de nationale voorschriften individuele erkenningen
blijven verlenen aan exploitanten van bedrijfsruimten en voorzieningen met het oog op de toepassing van de nationale voorschriften voor de warmtebehandeling van mest, mits de nationale voorschriften:
a) een algehele vermindering van ziekteverwekkers waarborgen;
b) alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen
die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en
c) in overeenstemming zijn met de overige eisen van hoofdstuk III van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1774/2002.

Artikel 2
Controlemaatregelen
De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om te
controleren of de erkende exploitanten van bedrijfsruimten en
voorzieningen de voorwaarden van artikel 1 naleven.

Artikel 3
Intrekking van erkenningen en verwijdering van materiaal
dat niet in overeenstemming is met deze beschikking
1. Individuele erkenningen van de bevoegde autoriteit voor
de warmtebehandeling van mest worden ten aanzien van elke
exploitant, bedrijfsruimte of voorziening onmiddellijk en
permanent ingetrokken indien niet langer aan de in deze
beschikking vastgelegde voorwaarden wordt voldaan.
2. De bevoegde autoriteit trekt krachtens artikel 1 verleende
erkenningen uiterlijk op 31 december 2004 in.
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De bevoegde autoriteit verleent slechts definitieve erkenning
krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 indien zij zich er
aan de hand van haar inspecties van heeft vergewist dat de in
artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten en voorzieningen aan alle
eisen van die verordening voldoen.

13.5.2003
Artikel 5
Toepasselijkheid

Deze beschikking is van toepassing van 1 mei 2003 tot en met
31 december 2004.

3.
Materiaal dat niet aan de eisen van deze beschikking
voldoet, wordt overeenkomstig de instructies van de bevoegde
autoriteit verwijderd.

Adressaten

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Franse
Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Finland.

Naleving van deze beschikking door de betrokken
lidstaten
België, Frankrijk, Nederland en Finland treffen onverwijld de
nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en
maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 6

Gedaan te Brussel, 12 mei 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

