
A BIZOTTSÁG 832/2007/EK RENDELETE

(2007. július 16.)

a 197/2006/EK rendeletnek a korábban élelmiszerként használt termékek felhasználása tekintetében
történő módosításáról és az ilyen élelmiszerekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének

a meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermé-
kekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló,
2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1774/2002/EK rendelet előírja az állati melléktermé-
kekre alkalmazandó közösségi szabályokat teljes felülvizs-
gálatát és szigorú követelményeket ír elő azok felhaszná-
lása és ártalmatlanítása tekintetében. Különösen 22. cikke
(1) bekezdésének a) és b) pontja határoz meg általános
korlátozásokat az állati melléktermékek és a feldolgozott
termékek felhasználása tekintetében.

(2) A korábban élelmiszerként használt termékek összegyűj-
tése, szállítása, kezelése, felhasználása és ártalmatlanítása
tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti
intézkedésekről szóló 197/2006/EK bizottsági rendelet (2)
számos átmeneti intézkedést ír elő, melyek 2007. július
31-én hatályukat vesztik. Különösen a 197/2006/EK
rendelet 3. cikkének c) pontja írja elő, hogy a tagállamok
engedélyezhetik, hogy a korábban élelmiszerként használt
termékeket takarmányban használják fel további kezelés
nélkül, az ott meghatározott bizonyos feltételek mellett.

(3) Az ezen átmeneti intézkedések által érintett gazdasági
szereplők az intézkedések érvényességének meghosszab-
bítását kérték, ami az adott körülmények között helyén-
való.

(4) A közösségi jogszabályok érthetősége érdekében helyén-
való annak tisztázása, hogy a 197/2006/EK rendelet 3.
cikkének c) pontja értelmében engedélyezhető felhaszná-
lások nem érintik az 1774/2002/EK rendelet 22. cikke
(1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt általános korlá-
tozásokat.

(5) A 197/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 197/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk c) pontja helyébe a következő lép:

„c) használják fel további kezelés nélkül, illetve más célokra
használják fel további kezelés nélkül, amennyiben

i. a korábban élelmiszerként használt termékek nem
érintkeztek nyers állati eredetű anyaggal, és az illetékes
hatóság meg van győződve arról, hogy az ilyen jellegű
felhasználás köz-, illetve állat-egészségügyi szem-
pontból nem jelent kockázatot; valamint

ii. a takarmányban való felhasználás esetén az ilyen
jellegű felhasználás az 1774/2002/EK rendelet 22.
cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt,
felhasználásra vonatkozó korlátozások sérelme nélkül
történik.”

2. Az 5. cikkben a „2007. július 31.” időpont helyébe a „2009.
július 31.” időpont lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

HU2007.7.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 185/7

(1) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 2007/2006/EK bizott-
sági rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 98. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 32., 2006.2.4., 13. o.



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 16-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 185/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.17.


