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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 810/2003
av den 12 maj 2003
om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002
avseende bearbetningskrav för kategori 3-material och naturgödsel som används i biogasanläggningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda
att användas som livsmedel (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 808/2003 (2), särskilt artikel 32.1 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

I förordning (EG) nr 1774/2002 föreskrivs att alla
gemenskapsbestämmelser om animaliska biprodukter
som inte är avsedda att användas som livsmedel skall ses
över och att ett antal stränga krav skall införas. I förordningen föreskrivs också att lämpliga övergångsbestämmelser får antas.
Eftersom det rör sig om stränga krav är det nödvändigt
att införa övergångsbestämmelser i medlemsstaterna för
att ge företagen tid att anpassa sig. Det är också
nödvändigt att ytterligare utveckla alternativa metoder
för insamling, transport, lagring, hantering, bearbetning
och användning av animaliska biprodukter och för bortskaffande av sådana biprodukter.

(3)

Som en tillfälligt åtgärd bör därför medlemsstaterna
medges ett undantag så att de kan ge de driftsansvariga
tillstånd att fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser
för bearbetningskrav för kategori 3-material och
naturgödsel som används i biogasanläggningar.

(4)

Under den tid som övergångsbestämmelserna gäller bör
det i medlemsstaterna finnas lämpliga kontrollsystem för
att förhindra att det uppstår risker för djurs och människors hälsa.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

med den 31 december 2004 fortsätta att utfärda enskilda
godkännanden till dem som ansvarar för driften av lokaler och
utrustning som uppfyller de nationella bestämmelserna, att
tillämpa nationella bestämmelser för bearbetning av kategori 3material eller kategori 3-material och naturgödsel som används
i biogasanläggningar, under förutsättning att de nationella
bestämmelserna
a) garanterar en allmän reduktion av patogener,
b) endast tillämpas på lokaler och utrustning som omfattades
av dessa bestämmelser den 1 november 2002,
c) uppfyller kraven i kapitel II B i bilaga VI till förordning (EG)
nr 1774/2002.
2.

Biogasanläggningar skall ha följande utrustning:

a) Mätinstrument som anger temperaturen plottad mot tiden.
b) Anordningar som kontinuerligt registrerar resultaten från
ovanstående mätningar.
c) Ett fullgott säkerhetssystem för att förebygga otillräcklig
värmebehandling.
d) Lämplig utrustning och ändamålsenliga lokaler för
rengöring och desinfektion av fordon och behållare när de
lämnar biogasanläggningen.
3. Varje biogasanläggning skall ha ett eget laboratorium eller
anlita ett externt laboratorium. Laboratoriet skall ha lämplig
utrustning för de analyser som krävs och skall vara godkänt av
den behöriga myndigheten.
Artikel 2
Kontrollåtgärder
Den behöriga myndigheten skall vidta de åtgärder som behövs
för att kontrollera att de godkända driftsansvariga för lokaler
och utrustning uppfyller villkoren i artikel 1.
Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Indragning av godkännanden och bortskaffande av material som inte följer bestämmelserna i denna förordning

1.
I enlighet med artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1774/
2002 och genom undantag från kapitel II A, C och D i bilaga
VI till samma förordning, får medlemsstaterna senast till och

1. Enskilda godkännanden som den behöriga myndigheten
har utfärdat för driftsansvariga, lokaler eller utrustning avseende
bearbetningskrav för kategori 3-material eller kategori 3-material och naturgödsel som används i biogasanläggningar, skall
omedelbart och permanent dras in om villkoren i denna förordning inte längre är uppfyllda.

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
(2) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

2. Den behöriga myndigheten skall dra in godkännanden
som beviljats enligt artikel 1 senast 31 december 2004.
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Den behöriga myndigheten skall endast utfärda ett slutligt
godkännande enligt förordning (EG) nr 1774/2002 om den på
grundval av egna inspektioner har kunnat förvissa sig om att
de lokaler och den utrustning som anges i artikel 1 uppfyller
samtliga krav i den förordningen.
3.
Allt material som inte uppfyller kraven i denna förordning skall bortskaffas enligt den behöriga myndighetens anvisningar.
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Artikel 4
Ikraftträdande

Denna förordning skall träda i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2003 till och med
den 31 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 maj 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

