
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1576/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów

ubocznych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. e), art. 5 ust. 2
lit. g) oraz art. 6 ust. 2 lit. i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19
stycznia 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia-
jące sposoby usuwania i wykorzystania produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego
załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu
i wytopionych tłuszczów (2) ustanawia przepisy wykona-
wcze dla niektórych metod alternatywnych usuwania
i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego (metody alternatywne).

(2) W szczególności art. 4 rozporządzenia (WE) nr 92/2005
nakłada wymóg znakowania niektórych materiałów
wynikający ze stosowania metod alternatywnych
i określa dozwolone sposoby końcowego wykorzystania
tego rodzaju materiału. Rozporządzenie (WE)
nr 1774/2005 zmienione rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1432/2007 (3) ustanawia ujednolicone przepisy
dotyczące znakowania produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego, co przyczyni się do ich właściwej
identyfikacji i poprawi identyfikowalność produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W art. 4 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 92/2005 należy odpowiednio
zmienić odesłanie do załącznika VI do rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002.

(3) Na podstawie opinii Panelu Naukowego ds. zagrożeń
biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności w sprawie Biodiesel Process as a method for
safe disposal of Category 1 animal by-products (ABP)
(Metody przetwarzania w paliwo ekologiczne jako
bezpiecznego sposobu usuwania produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego kategorii 1), przyjętej dnia
2 czerwca 2004 r. (4) właściwe jest zezwolenie na dodat-

kowe sposoby końcowego wykorzystania materiałów
kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3, zgodnie
z ogólnymi zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu
(WE) nr 1774/2002. Należy również zezwolić na
spalanie paliwa ekologicznego produkowanego zgodnie
z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 92/2005
w silnikach stacjonarnych i ruchomych.

(4) W szczególności należy obecnie zezwolić na składowanie
materiału powstałego w trakcie przetwarzania materiału
kategorii 1 na składowiskach, na które wydano zezwo-
lenie zgodnie z dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (5).

(5) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 92/2005 ustanawia
określone szczególne środki kontroli, które należy
powziąć w ciągu dwóch pierwszych lat wdrażania niektó-
rych metod alternatywnych w danym państwie człon-
kowskim. Wymogi związane z tymi środkami kontroli
powinny uwzględniać doświadczenie nabyte przy stoso-
waniu w praktyce metody przetwarzania opracowanej
w innym państwie członkowskim i powinny być dosto-
sowane do celu, jakim jest zagwarantowanie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwie-
rząt. Wyznaczenie i nadzór zakładu pilotażowego w celu
wykorzystania metody alternatywnej po raz pierwszy
w każdym zainteresowanym państwie członkowskim
powinno zatem odbywać się na warunkach uproszczo-
nych.

(6) Testy, które trzeba przeprowadzić w początkowej fazie
wdrażania metody alternatywnej, powinny być oparte na
testach przeprowadzonych w celu oceny danej metody
alternatywnej przez właściwy organ naukowy.

(7) Wyniki dodatkowej kontroli w danym państwie człon-
kowskim należy udostępnić innym państwom członkow-
skim, aby dokonać oceny nowych zastosowań w celu
wykorzystania jednej z odnośnych metod alternatywnych
na podległym im obszarze. Informacje należy dostarczyć
do punktów kontaktowych ds. metod alternatywnych,
wskazanych w wykazie opublikowanym przez Komisję
w Internecie.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 92/2005.
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 829/2007 (Dz.U. L 191
z 21.7.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1678/2006 (Dz.U. L 314
z 15.11.2006, str. 4).

(3) Dz.U. L 320 z 6.12.2007, str. 13.
(4) Pytanie nr EFSA-Q-2004-028.

(5) Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).



(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 92/2005 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 4 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Surowce końcowe otrzymane z przetworzenia mate-
riałów kategorii 1 i 2, z wyjątkiem paliwa ekologicznego
produkowanego zgodnie z załącznikiem IV, są trwale ozna-
czane zgodnie załącznikiem VI rozdział I pkt 10–13 do
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

2. Materiały otrzymane z przetworzenia surowca kate-
gorii 1 są usuwane przy zastosowaniu przynajmniej jednej
z następujących metod:

a) spopielanie lub współspopielanie zgodnie z przepisami
dyrektywy nr 2000/76/WE;

b) składowanie na składowiskach, na które wydano zezwo-
lenie zgodnie z dyrektywą Rady 1999/31/WE;

c) dalsze przetwarzanie w wytwórni biogazu i usuwanie
pozostałości fermentacyjnych zgodnie z lit. a) lub b); lub

d) w przypadku paliwa ekologicznego produkowanego
zgodnie z załącznikiem IV, spalanie jako paliwo.

3. Materiały otrzymane w wyniku przetwarzania
surowców kategorii 2 i 3 są:

a) usuwane zgodnie z ust. 2 lit. a) lub b);

b) dalej przetwarzane w pochodne tłuszczów do celów
opisanych w art. 5 ust. 2 lit. b) ppkt ii) rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002, bez uprzedniego stosowania metod
przetwarzania 1–5;

c) wykorzystane, przetworzone lub bezpośrednio usuwane
zgodnie z przepisami zawartymi w art. 5 ust. 2 lit. c)
ppkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002,
bez uprzedniego stosowania pierwszej metody przetwa-
rzania;

d) w przypadku materiałów innych niż paliwo ekologiczne
powstałych w wyniku metody produkcji paliwa ekolo-
gicznego określonej w załączniku IV, wykorzystywane
do wytwarzania produktów technicznych; lub

e) w przypadku paliwa ekologicznego produkowanego
zgodnie z załącznikiem IV, wykorzystywane zgodnie
z ust. 2 lit. d).”;

2) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Dodatkowa kontrola wstępnego wdrażania

1. W ciągu dwóch pierwszych lat wdrażania niżej wymie-
nionych metod przetwarzania materiału kategorii 1 stosuje
się następujące przepisy:

a) hydroliza zasadowa, o której mowa w załączniku I;

b) produkcja biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnie-
niowej, o której mowa w załączniku III;

c) produkcja paliwa ekologicznego, o której mowa
w załączniku IV;

2. Podmiot gospodarczy lub inny wprowadzający określo-
ną metodę wyznacza zakład pilotażowy w przynajmniej
jednym państwie członkowskim, w którym przynajmniej
raz w roku przeprowadzane są testy, mające na celu ocenić
wpływ metody na zdrowie zwierząt i ludzi.

3. Właściwy organ państwa członkowskiego, o którym
mowa w ust. 2, dba o to, by:

a) odpowiednie testy przeprowadzane były w zakładzie
pilotażowym na materiałach otrzymanych na różnych
etapach przetworzenia, takich jak suche i ciekłe pozosta-
łości oraz gazy zgromadzone podczas procesu;

b) kontrole urzędowe zakładu pilotażowego obejmowały
comiesięczną inspekcję zakładu i weryfikację parametrów
przetwarzania oraz warunków, w jakich odbywa się
obróbka; oraz

c) wyniki przeprowadzonych kontroli urzędowych zostały
udostępnione innym państwom członkowskim.”.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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