
Официален вестник на Европейския съюз L 300/1

I 

(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително) 

РЕГЛАМЕНТИ 

   РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 октомври 2009 година

за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни 
продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1774/2002 

(Регламент за страничните животински продукти)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общ
ност, и по-специално член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет

(1)  ОВ C 100, 30.4.2009 г., стр. 133.

 (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член  251 от 
Договора

(2)  Становище на Европейския парламент от 24  април 2009  г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 7  сеп
тември 2009 г.

 (2),

като имат предвид, че:

(1) Страничните животински продукти, непредназначени за 
консумация от човека, са потенциален източник на рискове 
за общественото здраве и здравето на животните. Кризите 
от миналото, свързани с появата на шап, разпространението 
на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии като 
спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) и нали
чието на диоксини във фуражите, показаха какви са после
диците от неправилната употреба на някои странични 
животински продукти за общественото здраве и здравето на 
животните, безопасността на хранителната верига при 
хората и животните и доверието на потребителите. Освен 
това подобни кризи могат да имат и по-широкообхватен 
неблагоприятен ефект върху обществото като цяло чрез 
своето въздействие върху социално-икономическото поло
жение на земеделските стопани и върху съответните сек
тори на промишлеността, както и върху доверието на 
потребителите в безопасността на продуктите от животин
ски произход. Възникването на болести би могло да има 
отрицателни последици и за околната среда, не само поради 
проблемите с унищожаването на отпадъците, които пос
тавя, но и по отношение на биологичното разнообразие.

(2) Страничните животински продукти се получават главно 
при клането на животни за консумация от човека, при про
изводството на продукти от животински произход, като 
например млечни продукти, при унищожаването на умрели 
животни и при провеждането на мерки за борба с болес
тите. Независимо от произхода си те представляват потен
циален риск за общественото здраве, здравето на животните 
и околната среда. Необходимо е този риск да бъде адек
ватно овладян посредством насочването на подобни про
дукти към безопасни начини за унищожаването им или 
посредством използването им за различни цели, при усло
вие че се прилагат строги условия, които свеждат до мини
мум свързаните с това рискове за здравето.

(3) Унищожаването на всички странични животински про
дукти не е реалистичен вариант, тъй като би довело до 
неприемливи разходи и рискове за околната среда. Напро
тив, налице е несъмнен интерес за всички граждани, при 
условие че рисковете за здравето бъдат сведени до мини
мум, широка гама от странични животински продукти да се 
използва безопасно и устойчиво за разнообразни цели. 
Широка гама от странични животински продукти оби
чайно се използва във важни производствени отрасли като 
фармацевтичната, фуражната и кожарската промишленост.

(4) Новите технологии разшириха възможните приложения на 
страничните животински продукти или производните про
дукти в редица производствени отрасли, по-специално на 
енергопроизводство. Приложението на новите технологии 
обаче може да предизвика рискове за здравето, които също 
трябва да бъдат сведени до минимум.

(5) Здравните правила на Общността за събирането, 
транспортирането, боравенето, обработката, преобразува
нето, преработката, пускането на пазара, съхранението, раз
пространението, употребата или унищожаването на 
страничните животински продукти следва да бъдат устано
вени чрез съгласувана и комплексна рамка.

(6) Тези общи правила следва да бъдат пропорционални на 
рисковете за общественото здраве и здравето на животните, 
които предизвикват страничните животински продукти 
при обработването им от операторите на различните етапи 
по веригата от събирането до тяхната употреба или

GB.г9002.11.41

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0133:0133:BG:PDF


Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.

 

унищожаване. Правилата следва да отчитат и рисковете за 
околната среда, които възникват по време на тези дейно
сти. Рамката на Общността следва да включва здравни пра
вила относно пускането на пазара, включително 
вътрешнообщностната търговия и вноса на странични 
животински продукти, когато това е целесъобразно.

(7) В Регламент (ЕО) №  1774/2002

(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

 (1) Европейският парла
мент и Съветът установиха здравни правила на Общността 
относно страничните животински продукти, които не са 
предназначени за консумация от човека. Въз основа на 
научни консултации и в съответствие с Бялата книга на 
Комисията от 12 януари 2000 г. относно безопасността на 
храните регламентът въведе набор от правила, целящи опаз
ването на безопасността на хранителната верига при хората 
и животните, който допълва общностното законодателство 
за храните и фуражите. Тези правила значително повишиха 
нивото на защита в Общността срещу рисковете, предиз
виквани от страничните животински продукти.

(8) Регламент (ЕО) № 1774/2002 въвежда класификацията на 
страничните животински продукти в три категории в зави
симост от свързаната с тях степен на риск. Той установява 
изискване операторите да съхраняват страничните живо
тински продукти отделно едни от други, ако желаят да 
използват странични животински продукти, които не 
пораждат значителен риск за общественото здраве и здра
вето на животните, особено ако тези продукти са получени 
от материал, годен за консумация от човека. Посоченият 
регламент въвежда и принципа, че високорисковият мате
риал следва да не се дава като храна на селскостопански 
животни и че получен от животни материал не може да се 
дава като храна на животни от вида, от който е получен 
материалът. Съгласно регламента само материал от 
животни, преминали ветеринарен преглед, може да влиза в 
хранителната верига на животните. Освен това регламентът 
установява правила за стандарти за преработка, които 
гарантират ограничаването на рисковете.

(9) Съгласно член  35, параграф  2 от Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 Комисията следва да представи на Европей
ския парламент и на Съвета доклад за мерките, предприети 
от държавите-членки за осигуряване спазването на регла
мента. Когато това е целесъобразно, докладът се придру
жава от законодателни предложения. Докладът бе 
представен на 21 октомври 2005 г. и в него се подчертава, 
че принципите на Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да 
бъдат запазени. Освен това в доклада се открояват облас
тите, в които е счетено за необходимо да бъдат направени 
изменения в регламента, по-специално пояснения относно 
приложимостта на правилата към готовите продукти, връз
ката с другите законодателни актове на Общността и клас
ифицирането на някои материали. В подкрепа на тези 
заключения са констатациите на редица мисии за устано
вяване на фактическата обстановка, проведени в държавите-
членки от Службата по храните и ветеринарните въпроси 
на Комисията (СХВВ) през 2004 и  2005  г. Според СХВВ 
подобрения са необходими по отношение на проследяе
мостта на потока на страничните животински продукти и 
по отношение на ефективността и хармонизирането на офи
циалния контрол.

(10) Научният управителен комитет, чийто правоприемник през 
2002  г. стана Европейският орган за безопасност на хра
ните (ЕОБХ), е приел редица становища относно странич
ните животински продукти. Те показват необходимостта от 
запазването на основните принципи на Регламент (ЕО) 
№  1774/2002, и по-специално принципът, че странични 
животински продукти, получени от животни, за които в 
резултат на санитарна инспекция е установено, че са 
негодни за консумация от човека, не следва да влизат в хра
нителната верига на животните. Тези странични животин
ски продукти обаче могат да бъдат оползотворени и 
използвани за производството на технически или промиш
лени продукти при определени ветеринарно-санитарни 
условия.

(11) Заключенията, които председателството на Съвета даде по 
доклада на Комисията от 21 октомври 2005 г. и които бяха 
приети през декември 2005  г., както и последвалите кон
султации, проведени от Комисията, обърнаха специално 
внимание върху това, че правилата, установени с Регламент 
(ЕО) №  1774/2002, следва да бъдат усъвършенствани. 
Следва ясно да бъдат установени основните цели на прави
лата относно страничните животински продукти, 
по-специално контрол върху рисковете за общественото 
здраве и здравето на животните и опазване безопасността на 
хранителните вериги на хората и животните. Разпоредбите 
на настоящия регламент следва да позволяват постигането 
на тези цели.

(12) Установените в настоящия регламент правила относно стра
ничните животински продукти следва да се прилагат към 
продукти, които не могат да бъдат използвани за консума
ция от човека съгласно законодателството на Общността, 
по-специално в случаите, когато те не съответстват на зако
нодателството за хигиената на храните или когато не могат 
да бъдат пускани на пазара като храни, тъй като не са без
опасни или поради това че са вредни, или поради това че 
са негодни за консумация от човека (странични животин
ски продукти „по закон“). Тези правила обаче следва да се 
прилагат и към продукти от животински произход, които 
съответстват на определени правила по отношение на своята 
възможна употреба за консумация от човека или които 
представляват суровини за производство на продукти за 
консумация от човека, дори ако крайното им предназначе
ние е друго (странични животински продукти „по избор“).

(13) Освен това, с цел предотвратяване на възникващите от диви 
животни рискове, към тялото на такива животни или към 
неговите части, за които има съмнения, че са заразени с 
трансмисивна болест, следва да се прилагат правилата, уста
новени в настоящия регламент. Това включване следва да 
не предполага задължение за събиране и унищожаване на 
телата на диви животни, които са умрели или са били 
умъртвени по време на лов в своето естествено местообит
ание. Ако се спазват добрите ловни практики, червата и 
другите части от тялото на дивеч могат безопасно да се уни
щожат на място. Такива практики за намаляване на риска 
са добре установени в държавите-членки и в някои случаи 
се основават на културни традиции или на националното 
законодателство, с което се урежда дейността на ловците. 
Общностното законодателство, и по-специално Регламент 
(ЕО) №  853/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29  април 2004  г. относно определяне на специфични 
хигиенни правила за храните от животински произход

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

 (2) 
установява правила за боравене с месо и странични

GB2/003L

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:273:0001:0001:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0055:BG:PDF


Официален вестник на Европейския съюз L 300/3

 

животински продукти от дивеч. С тези правила отговор
ността за предотвратяване на рискове се възлага и на обу
чени лица, като например ловци. С оглед на потенциалните 
рискове за хранителната верига към странични животински 
продукти от умъртвен дивеч настоящият регламент следва 
да се прилага само дотолкова, доколкото законодателството 
за хигиена на храните се прилага към пускането на пазара 
на такъв дивеч и предполага извършването на дейности от 
страна на обекти за обработка на дивеч. Освен това в при
ложното поле на настоящия регламент следва да бъдат вкл
ючени странични животински продукти за направата на 
ловни трофеи с цел предотвратяване на рискове за здравето 
на животните, породени от такива странични продукти.

(14) Установените в настоящия регламент правила следва да се 
прилагат за получени от водни животни странични живо
тински продукти, различни от материала от плавателни 
съдове, осъществяващи дейност съгласно общностното 
законодателство за хигиена на храните. Въпреки това следва 
да бъдат приети пропорционални на риска мерки по отно
шение на боравенето със и унищожаването на материал, 
получаван на борда на риболовните кораби от изкормв
ането на риба, при който се наблюдават признаци на 
болести. Такива мерки за прилагането на настоящия регла
мент следва да бъдат приети въз основа на оценка на риска, 
извършена от подходяща научна институция, предвид 
наличните доказателства по отношение на ефективността на 
някои мерки за борба с разпространението на болести, 
които могат да се предават на хората, по-специално някои 
паразити.

(15) Поради ограничения риск от материали, използвани като 
сурови храни за домашни любимци в стопанства или 
доставяни на крайни потребители от предприятия за храни, 
някои дейности, свързани с такива сурови храни за 
домашни любимци не следва да бъдат включвани в при
ложното поле на правилата, установени в настоящия 
регламент.

(16) Целесъобразно е в настоящия регламент да се поясни кои 
животни се класифицират като домашни любимци, така че 
страничните продукти, получени от такива животни, да не 
се използват във фуражите за селскостопански животни. 
По-специално животните, отглеждани за неселскостопан
ски цели, като например животни-компаньони, следва да 
бъдат класифицирани като домашни любимци.

(17) С оглед постигане на последователност в общностното зако
нодателство в настоящия регламент следва да се използват 
някои определения, предвидени в Регламент (ЕО) 
№  999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от
22  май 2001  г. относно определяне на правила за превен
ция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонги
формни енцефалопатии

(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

 (1) и в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно отпадъците

(2)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

 (2). Следва да бъде уточнена препратката 
към Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. 
за сближаване на законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби на държавите-членки относно защитата 
на животните, използвани за опитни и други научни цели

(3)  ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.

 (3).

(18) С оглед постигането на последователност в общностното 
законодателство в настоящия регламент следва да се изпол
зва определението за „водно животно“, установено в Дирек
тива 2006/88/ЕО на Съвета от 24  октомври 2006  г. 
относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакул
тури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с 
някои болести по водните животни

(4)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

 (4). Същевременно за 
водните безгръбначни, които не се включват в това опреде
ление и които не представляват риск за предаване на 
болести, следва да се прилагат същите изисквания като за 
водните животни.

(19) Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26  април 1999  г. 
относно депонирането на отпадъци

(5)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

 (5) определя условията 
за издаване на разрешително за депо. Настоящият регла
мент следва да предвижда унищожаването на странични 
животински продукти в депа, за които е издадено такова 
разрешително.

(20) Основната отговорност за изпълнението на дейностите в 
съответствие с настоящия регламент следва да се носи от 
операторите. Същевременно общественият интерес за пре
дотвратяване на рискове за общественото здраве и здравето 
на животните изисква наличието на система за събиране и 
унищожаване, която да гарантира безопасната употреба 
или безопасното унищожаване на страничните животински 
продукти, които не могат да бъдат използвани или не се 
използват поради икономически съображения. Мащабът на 
системата за събиране и унищожаване следва да отчита дей
ствителното количество на страничните животински про
дукти, натрупващо се в конкретната държава-членка. Той 
следва да отразява също така, в качеството на предпазна 
мярка, необходимостта от увеличен капацитет за унищожа
ване в случай на големи огнища на трансмисивни болести 
или временни технически проблеми в съществуващо съоръ
жение за унищожаване. На държавите-членки следва да 
бъде разрешено да сътрудничат помежду си и с трети дър
жави, при условие че се изпълняват целите на настоящия 
регламент.

(21) Важно е да се определи началото, тоест точният момент в 
жизнения цикъл на страничните животински продукти, от 
който следва да се прилагат изискванията на настоящия 
регламент. След като един продукт е станал страничен 
животински продукт, той не следва да влиза отново в хра
нителната верига на хората. Специални условия са прило
жими при боравенето с определени суровини, като кожи, с 
които се борави в обекти или предприятия, които са част 
едновременно от хранителната верига и от веригата за стра
нични животински продукти. В тези случаи необходимите 
мерки следва да се вземат чрез отделяне, така че да се нама
лят потенциалните рискове за хранителната верига, които 
могат да възникнат поради кръстосано замърсяване. За 
други обекти следва да бъдат определени условията, свър
зани с риска, с цел да се предотврати кръстосаното замър
сяване, по-специално чрез разделяне на веригата за 
странични животински продукти и хранителната верига.

(22) Поради причини, свързани с правната сигурност и 
правилния контрол на възможните рискове, за продукти, 
които вече не са от непосредствено значение за
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безопасността на хранителната верига на животните, следва 
да бъде определена крайната точка в производствената 
верига. За определени продукти, регулирани от други зако
нодателни актове на Общността, тази крайна точка следва 
да бъде определена на етапа на производство. Продукти, 
които са достигнали тази крайна точка, следва да бъдат 
освободени от контрола съгласно настоящия регламент. 
По-специално следва да бъде разрешено продуктите след 
тази крайна точка да бъдат пускани на пазара без ограни
чение съгласно настоящия регламент и с тях да могат да 
боравят и да бъдат транспортирани от оператори, които не 
са одобрени или регистрирани в съответствие с настоящия 
регламент.

(23) Въпреки това следва да е възможно такава крайна точка да 
бъде променяна, по-специално в случай на нововъзникващи 
рискове. Съгласно Регламент (ЕО) №  1774/2002 за опре
делени продукти, по-специално гуано, определени кожи, 
които са подложени на специфични видове обработка като 
дъбене, и определени ловни трофеи, е предвидено изключе
ние от прилагането на изискванията на същия регламент. 
При подходящи условия подобни изключения следва да се 
предвидят в мерките за прилагане, които следва да се прие
мат съгласно настоящия регламент, за такива продукти като 
олеохимичните продукти и крайните продукти от произ
водството на биодизел.

(24) С цел гарантиране на високо ниво на защита на обществе
ното здраве и здравето на животните, държавите-членки 
следва да продължат да предприемат необходимите мерки 
за предотвратяване изпращането на странични животински 
продукти от зони или обекти с ограничен достъп, 
по-специално в случай на възникване на болест, посочена в 
Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. 
за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои 
болести по животните и на специфични мерки относно вез
икулозната болест по свинете

(1)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.

 (1).

(25) Дейностите със странични животински продукти, които 
водят до значителен риск за общественото здраве и здравето 
на животните, следва да се извършват само в обекти или 
предприятия, които предварително са одобрени за такива 
дейности от компетентния орган. Това условие следва да се 
прилага по-специално към преработващите обекти или 
предприятия и другите обекти или предприятия, в които се 
борави със или се съхраняват странични животински про
дукти, имащи пряко отношение към безопасността на хра
нителната верига на животните. Следва да се разреши 
боравенето със странични животински продукти от раз
лични категории в един и същ обект или предприятие, при 
условие че не се допуска кръстосано замърсяване. Следва да 
се разреши също така тези условия да бъдат изменени, ако 
материалът за унищожаване и преработване се увеличи 
вследствие на голямо огнище на болест, при условие че се 
гарантира, че временната употреба при така изменени усло
вия не води до разпространяването на рискове от болести.

(26) Въпреки това подобни одобрения следва да не са необхо
дими за обекти или предприятия, в които се преработват 
или се борави с някои безопасни материали като продукти, 
преработени до степен, че да не представляват риск за 
общественото здраве и здравето на животните. Такива 

обекти или предприятия следва да бъдат регистрирани, така 
че да се осигури възможност за официален контрол върху 
потока на материалите и да се осигури тяхната проследяе
мост. Това изискване за регистрация следва да се прилага и 
за операторите, които превозват странични животински 
продукти или производни продукти, освен ако същите вече 
не подлежат на контрол поради определяне на крайната 
точка на веригата.

(27) Обектите или предприятията следва да бъдат одобрявани 
след представяне на информация на компетентния орган и 
след извършено посещение на място, което показва, че 
изискванията на настоящия регламент към инфраструкту
рата и оборудването на обекта или предприятието ще бъдат 
изпълнени, така че всички рискове за общественото здраве 
и здравето на животните, произтичащи от използвания про
цес, ще бъдат адекватно ограничени. Следва да бъде въз
можно да се издават условни одобрения с цел да се позволи 
на операторите да коригират недостатъците, преди обектът 
или предприятието да получат пълно одобрение.

(28) По отношение на обектите или предприятията, чиято дей
ност вече е одобрена в съответствие с общностното законо
дателство относно хигиената на храните, не следва да се 
изисква да бъдат одобрявани или регистрирани съгласно 
настоящия регламент, тъй като одобренията или регистра
цията съгласно това общностно законодателство отчитат 
целите на настоящия регламент. Въпреки това по отноше
ние на обекти и предприятия, които са одобрени или регис
трирани съгласно законодателството относно хигиената, 
следва да съществува задължение за съответствие на изиск
ванията на настоящия регламент и да подлежат на официа
лен контрол с цел проверка на съответствието с 
изискванията на настоящия регламент.

(29) Страничните животински продукти и производните про
дукти следва да бъдат класифицирани в три категории, 
които отразяват степента на риск, който те представляват за 
общественото здраве и здравето на животните, въз основа 
на оценки на риска. Страничните животински продукти и 
производните продукти с висока степен на риск следва да 
бъдат използвани единствено за цели извън хранителната 
верига на животните, а употребата им, представляваща 
по-ниска степен на риск, следва да се разрешава в безопасни 
условия.

(30) Напредъкът в науката и технологиите може да доведе до 
разработването на методи, които отстраняват или свеждат 
до минимум рисковете за общественото здраве и здравето 
на животните. С цел да бъде отчетен този напредък, следва 
да бъде възможно внасянето на изменения в списъците на 
страничните животински продукти, установени в настоя
щия регламент. Преди внасянето на такива изменения и в 
съответствие с общите принципи на общностното законо
дателство, целящо осигуряване на високо ниво на защита на 
общественото здраве и здравето на животните, следва да се 
направи оценка на риска от подходяща научна институция 
като EОБХ, Европейската агенция по лекарствата или Науч
ния комитет по потребителските продукти, в зависимост от 
типа странични животински продукти, рисковете от който 
ще бъдат оценявани. Следва да бъде ясно обаче, че след 
смесването на странични животински продукти от раз
лични категории, със сместа следва да се борави в съответ
ствие със стандартите, установени за онази част от нея, 
която спада към категорията с най-висок риск.

GB4/003L

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1993&mm=03&jj=15&type=L&nnn=062&pppp=0069&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search


Официален вестник на Европейския съюз L 300/5

(31) Поради високия риск за общественото здраве страничните 
животински продукти, предизвикващи риск от трансми
сивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ), следва 
по-специално да не бъдат използвани за фуражи. Това огра
ничение следва да се прилага и за дивите животни, чрез 
които може да бъде пренесена заразна болест. Ограниче
нието относно храненето със странични животински про
дукти, предизвикващи риск от ТСЕ, следва да не засяга 
правилата за хранене на животните, установени с Регламент 
(ЕО) № 999/2001.

(32) Употребата във фуражите на странични животински про
дукти от опитни животни по смисъла на определението в 
Директива 86/609/ЕИО също така следва да бъде изкл
ючена поради потенциалния риск, предизвикан от тези 
странични животински продукти. Въпреки това държавите-
членки могат да разрешат използването на странични живо
тински продукти от животни, които са били използвани за 
опити с цел изпитване на нови хранителни добавки съгла
сно Регламент (ЕО) №  1831/2003 на Европейския парла
мент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки 
за използване при храненето на животните

(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

 (1).

(33) Употребата на някои вещества и продукти е незаконна 
съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 
1990 г. относно установяване на процедура на Общността 
за определяне на максимално допустимите граници на оста
тъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в хра
ните от животински произход

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

 (2) и Директива 96/22/ЕО на 
Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата 
на определени субстанции с хормонално или тиреостат
ично действие и на бета-агонисти в животновъдството

(3)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.

 (3). 
Освен това Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29  април 
1996  г. относно мерките за мониторинг на определени 
вещества и остатъци от тях, в живи животни и животински 
продукти

(4)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

 (4) установява допълнителни правила относно 
наблюдението на определени вещества и остатъци от тях в 
живи животни и животински продукти. Директива 
96/23/ЕО установява и правила, приложими в случаите, 
когато е установено наличие на остатъци от разрешени 
вещества или замърсители, превишаващи определени раз
решени нива. С оглед постигането на съгласуваност в общ
ностното законодателство, продуктите от животински 
произход, в които са открити вещества в нарушение на Рег
ламент (ЕИО) №  2377/90 и директиви 96/22/ЕО 
и 96/23/ЕО, следва да бъдат класифицирани като материал 
от категория 1 или категория 2, в зависимост от случая, 
предвид риска, който те представляват за хранителната 
верига на хората и животните.

(34) Не следва да се унищожават оборският тор и съдържанието 
на храносмилателния тракт, при условие че чрез подходяща 
обработка се гарантира, че при полагането им върху земята 
не се предават болести. Странични животински продукти 
от животни, умрели в стопанството, и от животни, 
умъртвени с цел ликвидиране на болести, следва да не се 
използват в хранителната верига на животните. Това огра
ничение следва да се прилага и за вносни странични живо
тински продукти, допуснати в Общността, ако при 
проверка на граничен пункт на Общността са показали 
несъответствие с общностното законодателство, както и 

към продукти, които при проверките, проведени в Общ
ността, са показали, че не съответстват на приложимите 
изисквания. Несъответствието с Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки 
относно етикетирането, представянето и рекламата на хра
ните

(5)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

 (5) и на Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 13  юли 2009  г. относно пуска
нето на пазара и употребата на фураж

(6)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1

 (6) не следва да води 
до изключване от хранителната верига на животните на 
продуктите, представени за проверка на границата.

(35) От датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) 
№  1774/2002 класификацията на определени странични 
животински продукти по подразбиране като материал от 
категория 2 силно ограничава техните възможни приложе
ния, като не винаги е пропорционална на свързания с тях 
риск. Тези странични животински продукти следва съот
ветно да бъдат прекласифицирани като материал от катего
рия 3 с цел да се разреши тяхната употреба за определени 
хранителни цели. По отношение на всички други стра
нични животински продукти, които не са посочени в една 
от трите категории, категоризацията по подразбиране като 
материал от категория 2 следва да се запази като предпазна 
мярка, по-специално с цел да се утвърди принципното 
изключване на такъв материал от хранителната верига на 
селскостопанските животни, различни от животни с ценна 
кожа.

(36) Други законодателни актове, влезли в сила след приемането 
на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски орган за безопасност 
на храните и за определяне на процедури относно безопас
ността на храните

(7)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1

 (7), по-специално Регламент (ЕО) 
№  852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно хигиената на храните

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

 (8), Регла
мент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 183/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. 
относно определяне на изискванията за хигиена на фура
жите

(9)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

 (9), които Регламент (ЕО) №  1774/2002 допълва, 
налагат на операторите в сектора на храните и фуражите 
основното задължение за осигуряване на съответствие с 
общностното законодателство, целящо защита на общест
веното здраве и здравето на животните. В съответствие с 
това законодателство, операторите, извършващи дейност по 
настоящия регламент, също следва да носят основната отго
ворност за гарантиране на съответствието с настоящия рег
ламент. Това задължение следва да бъде допълнително 
пояснено и уточнено по отношение на средствата, с които 
се гарантира проследяемост като отделно събиране и 
канализиране на страничните животински продукти. 
Съществуващите системи, които осигуряват проследяемост 
с други средства на продуктите, които са в обращение
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само на национално равнище, следва да продължат да дей
стват, в случай че осигуряват същата информация. Следва да 
се положат всички възможни усилия за насърчаване на 
електронните и други средства за документиране, при които 
не се използват записи на хартия, доколкото те осигуряват 
пълна проследяемост.

(37) Необходима е система от процедури за самоконтрол, която 
да гарантира, че изискванията на настоящия регламент се 
изпълняват в рамките на обектите или предприятията. При 
упражняването на официален контрол компетентните 
органи следва да вземат предвид провеждането на процеду
рите за самоконтрол. В определени обекти и предприятия 
процедурите за самоконтрол следва да се провеждат чрез 
система, основана на принципите на анализа на риска и 
критичните контролни точки  (HACCP). Принципите на 
HACCP следва да се основават на натрупания опит по тях
ното прилагане в рамките на общностното законодателство 
относно хигиената на храните и фуражите. В това отноше
ние националните ръководства за добра практика биха 
могли да служат като полезен инструмент за улесняване на 
практическото приложение на принципите на HACCP и на 
други аспекти от настоящия регламент.

(38) Страничните животински продукти следва да се използват 
само ако рисковете за общественото здраве и здравето на 
животните се свеждат до минимум в хода на преработв
ането им и на пускането на пазара на производни продукти, 
произведени на основата на странични животински про
дукти. Ако това не е възможно, страничните животински 
продукти следва да се унищожават при безопасни условия. 
Съществуващите възможности за употреба на странични 
животински продукти от различните категории следва да 
бъдат уточнени в съответствие с останалото законодател
ство на Общността. Като цяло възможностите, съществу
ващи за по-висока категория риск, следва да бъдат достъпни 
и за по-ниските категории риск, освен ако са приложими 
специални съображения с оглед на риска, свързан с опре
делени странични животински продукти.

(39) Унищожаването на страничните животински продукти и 
производните продукти следва да става в съответствие със 
законодателство в областта на околната среда относно 
депонирането и изгарянето на отпадъците. С оглед пости
гане на последователност, изгарянето следва да става в съот
ветствие с Директива 2000/76/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгарянето 
на отпадъци

(1)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

 (1). За съвместното изгаряне на отпадъци — 
под формата на операция по оползотворяване или унищо
жаване, се прилагат условия за одобряване и извършване на 
дейността, които са сходни с тези за изгарянето на отпа
дъци, по-специално що се отнася до нормите за допустими 
емисии във въздуха, изхвърлянето на отпадъчните води и 
остатъците, контрола и мониторинга и изискванията по 
отношение на измерванията. Следователно прякото съв
местно изгаряне без предварителна преработка на всичките 
три категории материали следва да бъде разрешено. В 
допълнение следва да бъдат приети конкретни разпоредби 
за одобряването на предприятия за изгаряне с малък и 
голям капацитет.

(40) Употребата на странични животински продукти или про
изводни продукти като гориво в процеса на горене следва 
да бъде разрешена и следва да не се счита за операция по 
унищожаване на отпадъци. Тази употреба обаче следва да 

се осъществява при условия, които гарантират защитата на 
общественото здраве и здравето на животните, както и 
съответните екологични стандарти.

(41) Настоящият регламент следва да предвиди възможност за 
установяване на параметри на методите на преработка за 
време, температура и налягане за странични животински 
продукти, по-специално по отношение на методите, опре
деляни понастоящем като методи 2—7 съгласно Регламент 
(ЕО) № 1774/2002.

(42) Черупките от черупкови организми, от които са отстранени 
меките тъкани или месото, следва да бъдат изключени от 
приложното поле на регламента. Поради различните прак
тики в Общността за отстраняването на меките тъкани или 
месото от черупките, следва да бъде възможно да се изпол
зват черупки, от които не са отстранени всички меки тъкани 
или цялото месо, при условие че употребата им не води до 
появата на риск за общественото здраве и здравето на 
животните. Националните ръководства за добра практика 
биха могли да спомогнат за разпространяването на знания 
относно правилните условия, при които такава употреба би 
била възможна.

(43) Предвид ограничения риск за общественото здраве и здра
вето на животните, предизвикван от такива продукти, ком
петентният орган следва да може да разреши изготвянето и 
прилагането върху почвата на биодинамични препарати на 
основата на материал от категория 2 и 3, както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно биологичното производство и етикетирането на 
биологични продукти

(2)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

 (2).

(44) Разработваните новаторски технологии предлагат изгодни 
начини за производство на енергия въз основа на странични 
животински продукти или за безопасното унищожаване на 
такива продукти. Безопасно унищожаване може да се 
извърши чрез комбинация от методи за безопасно задър
жане на страничните животински продукти на място и 
установени методи за унищожаване и чрез комбинация от 
разрешените параметри за преработка и новите стандарти, 
които са оценени положително. За да бъде отчетен съответ
ният напредък в науката и технологиите, подобни техноло
гии следва да бъдат разрешени като алтернативни методи за 
унищожаването или употребата на странични животински 
продукти на територията на Общността. Ако технологич
ният процес е разработен от физическо лице преди издава
нето на разрешение, EОБХ следва да разгледа заявлението, 
проверено от компетентния орган, за да се гарантира извър
шването на оценка на потенциала на процеса за намаляване 
на риска и защитата на правата на физическите лица, вкл
ючително поверителността на информацията със стопанско 
значение. С цел да се предоставят консултации на кандида
тите следва да бъде приет стандартен образец за заявле
нието. Тъй като документът е предназначен само за пример, 
той следва да бъде приет в съответствие с процедурата по 
консултиране в сътрудничество с Европейският орган за 
безопасност на храните.

(45) С цел гарантиране защитата на хранителната верига на 
хората и животните е целесъобразно да бъдат пояснени
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изискванията, приложими към пускането на пазара на стра
ничните животински продукти и производните продукти, 
предназначени за хранителни цели, както и на органичните 
торове и подобрителите на почвата. За храненето на селско
стопански животни, различни от животни с ценна кожа, 
следва да се използва само материал от категория 3. Тор
овете, произведени на основата на странични животински 
продукти, могат да засегнат безопасността на хранителната 
верига на хората и животните. Когато са произведени от 
месокостно брашно, получено от материал от категория 2 
или от преработени животински протеини, към тях следва 
да се добави компонент, например неорганично или несми
лаемо вещество, с цел предотвратяване на непосредствената 
им употреба за хранителни цели. Такова смесване не следва 
да се изисква, ако съставът или опаковката на продуктите, 
по-специално на продукти, предназначени за употреба от 
крайния потребител, предотвратява неправилната употреба 
на продукта за хранителни цели. При определянето на ком
понентите следва да бъдат взети предвид различни обстоя
телства, свързани с климата и почвите, и целта на 
употребата на конкретните торове.

(46) Регламент (ЕО) № 1523/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 декември 2007 г. за забрана на пускането 
на пазара и вноса или износа от Общността на котешка и 
кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа

(1)  ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 1.

 (1), 
установява обща забрана за пускането на пазара и вноса и 
износа на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи 
такава кожа. Тази забрана обаче следва да не засяга задъл
жението съгласно настоящия регламент за унищожаване на 
странични животински продукти от котки и кучета, вкл
ючително и кожа.

(47) Насърчаването на науката, научноизследователската дей
ност и творческата дейност може да наложи употребата на 
странични животински продукти или производни про
дукти от всички категории, понякога в количества под 
мащабите на търговския обмен. С цел да се улеснят вносът 
и употребата на такива странични животински продукти 
или производни продукти, компетентният орган следва да 
може да определя условията за такива дейности отделно за 
всеки случай. Следва да бъдат установени хармонизирани 
условия там където са необходими действия на общностно 
равнище.

(48) Регламент (ЕО) №  1774/2002 съдържа подробни разпо
редби, които чрез дерогация разрешават материал от кате
гория 2 и категория 3 да се дава като храна на животни в 
зоологическите градини. В настоящия регламент следва да 
бъдат предвидени подобни разпоредби и следва да бъде раз
решено даването като храна на определени видове материал 
от категория 1, като това да бъде допълнено от възмож
ността за установяване на подробни правила за контрол 
върху възможните рискове, които възникват за обществе
ното здраве и здравето на животните.

(49) Регламент (ЕО) № 1774/2002 допуска даването като храна 
на материал от категория 1 на застрашени или защитени 
видове лешоядни птици и други видове, живеещи в своите 
естествени местообитания, с цел насърчаване на биоразноо
бразието. С цел да се осигури подходящ инструмент за 
запазването на тези видове, тази практика на хранене следва 

да остане разрешена съгласно настоящия регламент, в съот
ветствие с условията, установени с цел предотвратяване раз
пространението на болести. Същевременно в мерките за 
прилагане, разрешаващи употребата на такъв материал от 
категория 1 за хранителни цели в екстензивни пасищни 
системи и за хранене на други хищни животни като мечки 
и вълци, следва да бъдат определени ветеринарно-
санитарни условия. Важно е тези ветеринарно-санитарни 
условия да отчитат естествените модели на хранене на съот
ветните видове, както и целите на Общността за насърча
ване на биоразнообразието, посочени в съобщението на 
Комисията от 22 май 2006 г. „Преустановяване на намаля
ването на биоразнообразието до 2010 г. и след това“.

(50) Заравянето и изгарянето на странични животински про
дукти, по-специално на умрели животни, може да бъде 
оправдано в особени ситуации, по-специално в отдалечени 
райони или в ситуация на овладяване на болест, налагаща 
спешното унищожаване на животните, умъртвени като 
мярка за овладяване огнището на сериозна трансмисивна 
болест. По-специално унищожаването на място следва да 
бъде разрешено при специални обстоятелства, тъй като в 
противен случай наличният екарисажен или инсинера
торен капацитет на територията на даден регион или 
държава-членка би могъл да се явява фактор, ограничаващ 
контрола върху болестта.

(51) Съществуващата дерогация относно заравянето и изгаря
нето на странични животински продукти следва да се раз
шири до райони, достъпът до които не е практически 
възможен или представлява риск за здравето и безопас
ността на служителите по събирането. Натрупаният опит 
при прилагането на Регламент (ЕО) № 1774/2002 и от при
родни бедствия като горски пожари и наводнения в някои 
от държавите-членки показва, че при такива извънредни 
обстоятелства унищожаването чрез заравяне или изгаряне 
на място може да бъде оправдано с цел гарантиране бър
зото унищожаване на животните и недопускане разпрос
транението на рискове от заболяване. Общата територия на 
отдалечените райони в една държава-членка следва да бъде 
ограничена въз основа на опита, натрупан при прилагането 
на Регламент (ЕО) №  999/2001, така че да се гарантира 
изпълнението на общото задължение за наличие на подхо
дяща система за унищожаване, съответстваща на правилата, 
установени в настоящия регламент.

(52) По отношение на определени обекти или предприятия, в 
които се борави само с малки количества странични живо
тински продукти, непредставляващи риск за общественото 
здраве и здравето на животните, следва да бъде разрешено 
унищожаването на продуктите под официален надзор със 
средства, различни от унищожаването в съответствие с нас
тоящия регламент. Въпреки това критериите за такива 
извънредни обстоятелства следва да бъдат установени на 
общностно равнище, така че да се гарантира еднообразното 
прилагане въз основа на действителното състояние на опре
делени сектори и наличието на други системи за унищожа
ване в определени държави-членки.

(53) Възможните подходи на действие, които компетентният 
орган може да възприеме при упражняването на официа
лен контрол, следва да бъдат конкретно посочени с цел 
гарантиране на правна сигурност, по-специално по
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отношение на спирането или постоянната забрана на дей
ностите или налагането на условия, за да се гарантира пра
вилното прилагане на настоящия регламент. Този 
официален контрол следва да се упражнява в рамките на 
многогодишните планове за контрол съгласно Регламент 
(ЕО) №  882/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29  април 2004  г. относно официалния контрол, 
провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието 
със законодателството в областта на фуражите и храните и 
правилата за опазване здравето на животните и хуманното 
отношение към животните

(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

 (1).

(54) С цел да се гарантира, че държавите-членки могат да кон
тролират количеството материал, което се въвежда за уни
щожаване на тяхна територия, компетентният орган следва 
да разрешава приемането на такъв материал на неговата 
територия.

(55) С цел контрол върху евентуалните рискове може да се нало
жат условия за стерилизация под налягане и допълнителни 
условия за транспортиране. С цел гарантиране на прослед
яемост и сътрудничество между компетентните органи на 
държавите-членки, които контролират изпращането на 
странични животински продукти или производни про
дукти, с оглед осигуряване на информация относно изпра
щането на материали и месокостно брашно или 
животински мазнини от категория 1 и категория 2, полу
чени от материали от категория 1 и категория 2, и за пре
работени животински протеини, получени от материал от 
категория 3, следва да бъде използвана системата TRACES, 
въведена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията

(2)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63.

 (2). За 
материали, които обикновено се изпращат в малки коли
чества за изследователски, образователни, творчески и диаг
ностични цели, следва да бъдат установени специални 
условия, с цел да се улесни движението на такива мате
риали в рамките на Общността. При специални обстоятел
ства следва да се разреши приемането на двустранни 
договорености, с които да се улесни контролът върху дви
жението на материали между държави-членки с обща 
граница.

(56) С цел улесняване транспортирането на пратки през трети 
държави, граничещи с повече от една държава-членка, 
следва да бъде въведен специален режим за изпращане на 
пратки от територията на една държава-членка към друга 
през територията на трета държава с цел да се гарантира 
по-специално, че пратките, които се въвеждат повторно на 
територията на Общността, подлежат на ветеринарни про
верки в съответствие с Директива 89/662/ЕИО на Съвета от
11  декември 1989  г. относно ветеринарните проверки по 
отношение на търговията вътре в Общността с оглед 
доизграждането на вътрешния пазар

(3)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

 (3).

(57) С оглед постигане на съгласуваност в общностното законо
дателство е необходимо да бъде пояснена връзката между 
правилата, установени с настоящия регламент, и 

общностното законодателство относно отпадъците. 
По-специално, следва да се осигури съгласуваност със заб
раните относно износа на отпадъци, установени с Регламент 
(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци

(4)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

 (4). С цел 
предотвратяване на потенциално неблагоприятните после
дици за околната среда следва да бъде забранен износът на 
страничните животински продукти и производните про
дукти, предназначени за унищожаване чрез изгаряне и чрез 
депониране в депа. С цел предотвратяване на потенциално 
отрицателните последици за околната среда и рисковете за 
общественото здраве и здравето на животните износът на 
странични животински продукти и производни продукти 
следва да се предотвратява и в случаите, когато той има за 
цел тяхната употреба в предприятия за производството на 
биогаз или компост в трети държави, които не са членки на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). При прилагането на разпоредбите за дерогация от 
забраната за износ Комисията е задължена да зачита изцяло 
в решенията си Базелската конвенция за контрол на транс
граничното движение на опасни отпадъци и тяхното обез
вреждане, сключена от името на Общността с Решение 
93/98/ЕИО на Съвета

(5)  ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 1.

 (5), и измененията в нея, предвидени 
в Решение III/1 на Конференцията на страните, одобрени от 
името на Общността с Решение 97/640/ЕО на Съвета

(6)  ОВ L 272, 4.10.1997 г., стр. 45.

 (6) и 
приложени с Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(58) В допълнение следва да се гарантира, че странични живо
тински продукти, смесени или замърсени с опасни отпа
дъци, изброени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията от
3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установя
ване на списък на отпадъци в съответствие с член 1, буква a) 
от Директива 75/442/ЕИО на Съвета за отпадъците и Реше
ние 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 
опасните отпадъци в съответствие с член  1, параграф  4 от 
Директива 91/689/ЕИО на Съвета за опасните отпадъци

(7)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

 (7), 
се внасят, изнасят или изпращат между държавите-членки 
само в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006. Необ
ходимо е да се установят и правила относно изпращането 
на такъв материал на територията на държава-членка.

(59) Комисията следва да може да упражнява контрол в 
държавите-членки. Контролът на Общността в трети дър
жави следва да се упражнява в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 882/2004.

(60) Вносът на странични животински продукти и производни 
продукти в Общността и транзитното преминаване на такъв 
материал следва да се осъществява в съответствие с правила, 
чиято строгост е най-малкото същата като на приложимите 
в Общността. Като алтернатива, правилата, прилагани за 
странични животински продукти и производни продукти в 
трети държави, може да бъдат признати за равностойни на 
правилата, предвидени в общностното законодателство. 
Предвид произтичащия от тях потенциален риск към про
дуктите, предназначени за употреба извън хранителната 
верига на животните, следва да се прилага опростен набор 
от правила за внос.
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(61) Общностното законодателство за производството на произ
водни продукти с целево приложение като козметични 
продукти, лекарствени продукти или медицински изделия, 
включва комплексна рамка за пускането на пазара на такива 
продукти: Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27  юли 
1976  г. относно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки, свързани с козметични продукти

(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

 (1), 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени продукти за хуманна упо
треба

(2)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

 (2), Директива 2001/82/ЕО на Европейския парла
мент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на 
Общността за ветеринарните лекарствени продукти

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

 (3), 
Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20  юни 1990  г. 
относно сближаване на законодателството на държавите-
членки, свързано с активните имплантируеми медицински 
изделия

(4)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

 (4), Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14  юни 
1993  г. относно медицинските изделия

(5)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

 (5) и Директива 
98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински 
изделия in vitro

(6)  ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.

 (6) („специалните директиви“). Специалните 
директиви относно козметичните продукти и медицин
ските изделия обаче не предвиждат разпоредби за защита 
срещу рискове за здравето на животните. В такива случаи 
към тези рискове следва да се прилага настоящият регла
мент и следва да могат да бъдат предприети предпазни 
мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002.

(62) За страничните животински продукти или производните 
продукти, доставяни като материали или съставки за про
изводството на такива производни продукти, също следва 
да се прилагат изискванията на специалните директиви, 
доколкото те предвиждат правила за контрол върху риско
вете за общественото здраве и здравето на животните. Спе
циалните директиви вече уреждат изходния материал от 
животински произход, който може да бъде използван за 
производството на посочените производни продукти и 
налагат определени условия за гарантиране на защитата на 
общественото здраве или здравето на животните. 
По-специално Директива 76/768/ЕИО изключва материа
лите от категория 1 и категория 2 като част от състава на 
козметичен продукт и задължава производителите да при
лагат добри производствени практики. Директива 
2003/32/ЕО на Комисията

(7)  ОВ L 105, 26.4.2003 г., стр. 18.

 (7) въвежда подробни специфи
кации по отношение на медицинските изделия, за чието 
производство са използвани тъкани от животински 
произход.

(63) Въпреки това, когато такива условия не са предвидени в 
специалните директиви или когато те не обхващат опреде
лени рискове за общественото здраве и здравето на живот
ните, следва да се прилага настоящият регламент и да бъде 
възможно използването на предпазни мерки в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 178/2002.

(64) Определени производни продукти не попадат в хранител
ната верига на животните или не се прилагат върху почвата, 
на която селскостопански животни се извеждат за паша 
или от която се добива растителна маса за хранене на 

животни. Тези производни продукти включват продукти за 
техническо приложение като обработени кожи за кожар
ската промишленост, преработена вълна за текстилната 
промишленост, продукти за лепило на основата на кости и 
преработен материал, предназначен за храни за домашни 
любимци. На операторите следва да се разреши да пускат 
такива продукти на пазара, при условие че те или са полу
чени от суровини, които не изискват обработка, или обра
ботката или крайното приложение на обработения 
материал гарантират адекватен контрол върху риска.

(65) В няколко държави-членки бяха разкрити определени слу
чаи на несъответствие с правилата, предвидени в Регламент 
(ЕО) №  1774/2002. Във връзка с това, в допълнение към 
строгото прилагане на тези правила са необходими наказа
телноправни и други санкции за операторите, които не 
спазват тези правила. Следователно е необходимо 
държавите-членки да установят правила относно наказа
нията, приложими към нарушенията на настоящия 
регламент.

(66) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно устано
вяването на правила за страничните животински продукти 
и производните продукти по отношение на общественото 
здраве и здравето на животните, с цел да бъдат предот
вратени и сведени до минимум рисковете за общественото 
здраве и здравето на животните, произтичащи от тези про
дукти, и по-специално да бъде защитена безопасността на 
хранителните вериги на хората и животните, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно може да бъде постигната по-добре на общ
ностно равнище, Общността може да приеме мерки, в съот
ветствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, 
уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тази цел.

(67) С оглед повишаване на правната сигурност в светлината на 
общата цел на Комисията за опростяване на общностното 
законодателство, в настоящия регламент следва да бъде 
предвидена съгласувана рамка от правила, като се отчитат 
правилата, предвидени в Регламент (ЕО) №  1774/2002, 
както и натрупаният опит и постигнатият напредък след 
датата на влизане в сила на посочения регламент. Поради 
това Регламент (ЕО) № 1774/2002 следва да бъде отменен 
и заменен с настоящия регламент.

(68) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регла
мент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване 
на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

 (8).

(69) С оглед подобряване на съгласуваността и яснотата в общ
ностното законодателство, техническите правила, отнасящи 
се до конкретни дейности, в които участват странични 
животински продукти, които понастоящем са предвидени
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в приложенията към Регламент (ЕО) № 1774/2002 и в мер
ките за прилагане, приети от Комисията въз основа на посо
чения регламент

(1)  Регламент (ЕО) №  811/2003 по отношение на забраната на вътреш
новидовото рециклиране на риба, заравянето и изгарянето на стра
нични животински продукти (ОВ  L  117, 13.5.2003  г., стр.  14);
Решение 2003/322/ЕО по отношение на храненето на определени
лешоядни птици с определени материали от категория 1 (ОВ  L  117,
13.5.2003  г., стр.  32); Решение 2003/324/ЕО относно дерогация от
забраната за вътрешновидово рециклиране животни с ценна кожа
(ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 37); Регламент (ЕО) № 92/2005 за алтер
нативните начини на унищожаване или на употреба (ОВ  L  19,
21.1.2005  г., стр.  27); Регламент (ЕО) №  181/2006 за органичните
торове и почвените подобрители различни от естествен тор (ОВ L 29,
2.2.2006  г., стр.  31); Регламент (ЕО) №  1192/2006 за списъците с
одобрени предприятия (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 10); Регламент (ЕО)
№  2007/2006 относно вноса и транзита на някои междинни про
дукти, получени от материали от категория 3 (ОВ L 379, 28.12.2006 г.,
стр. 98).

 (1), следва да бъдат уредени в отделни 
актове за прилагане. Консултациите със и информирането 
на потребителите и на социално-професионални кръгове, 
занимаващи се с въпроси, свързани с настоящия регламент, 
следва да се осъществят в съответствие с Решение 
2004/613/ЕО на Комисията от 6 август 2004 г. за създава
нето на консултативна група по хранителната верига и здра
вето на животните и растенията

(2)  ОВ L 275, 25.8.2004 г., стр. 17.

 (2).

(70) По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени 
правомощия да приема правила за промяна на крайната 
точка в производствената верига на определени производни 
продукти и за установяване на такава крайна точка за опре
делени други производни продукти, правила по отношение 
на сериозни трансмисивни болести, при наличието на 
които не следва да се разрешава изпращането на странични 
животински продукти и производни продукти, и/или усло
вията, при които се разрешава такова изпращане, мерки за 
промяна на категоризацията на страничните животински 
продукти и производните продукти, мерки по отношение 
на ограниченията за употребата и унищожаването на стра
нични животински продукти и производни продукти, мер
ките за установяване на условията за прилагане на някои 
дерогации, свързани с употребата, събирането и унищожа
ването на странични животински продукти и производни 
продукти, както и мерки за разрешаване или отхвърляне на 
конкретни алтернативни методи за използването и унищо
жаването на странични животински продукти и произ
водни продукти.

(71) В допълнение на Комисията следва да бъдат предоставени 
правомощия да приема специални правила за събирането и 
транспортирането на странични животински продукти и 
производни продукти, изисквания по отношение на инфра
структурата, оборудването и хигиената за обекти или пред
приятия, в които се борави със странични животински 
продукти и производни продукти, включително по отно
шение на доказателствата, които трябва да бъдат предста
вени с цел валидиране на такава обработка, условия за 
пускане на пазара на странични животински продукти и 
производни продукти, изисквания, свързани с безопасното 
снабдяване, безопасната обработка и безопасното крайно 
приложение, условия за внос, транзитно преминаване и 
износ на странични животински продукти и производни 
продукти, подробни мерки за упражняване на официалния 
контрол, включително правила относно референтните 
методи за микробиологичен анализ, както и условия за 
контрол върху изпращането на определени странични 

животински продукти и производни продукти между 
държавите-членки. Тъй като тези мерки са от общ характер 
и са предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително чрез допълването му с 
нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол, пред
видена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(72) По причини за ефективност, сроковете, които обикновено 
са приложими в рамките на процедурата по регулиране с 
контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на мер
ките, определящи условията за изпращането на странични 
животински продукти от стопанства, предприятия или 
зони, подложени на ограничения. Поради спешност е необ
ходимо да се приложи процедурата по спешност, предви
дена в член  5а, параграф  6 от Решение 1999/468/ЕО, за 
приемането на мерки за изменение на крайната точка в про
изводствената верига за определени продукти,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ  I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Р а з д е л  1

П р е д м е т , п р и л о ж н о п о л е и о п р е д е л е н и я

Член  1

Предмет

Настоящият регламент установява правила за общественото здраве 
и здравето на животните за странични животински продукти и 
производни продукти с цел предотвратяване и свеждане до мини
мум на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, 
произтичащи от тези продукти, и по-специално опазване безопас
ността на хранителните вериги на хората и животните.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за: 

а) странични животински продукти и производни продукти, 
които съгласно общностното законодателство не се допускат 
за консумация от човека; и
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б) следните продукти, които съгласно взето от оператор неот
менимо решение са окончателно изключени от хранителната 
верига и са предназначени за цели, различни от консумация 
от човека:

i) продукти от животински произход, които могат да бъдат 
предназначени за консумация от човека съгласно общ
ностното законодателство;

ii) суровини за производството на продукти от животински 
произход.

2. Настоящият регламент не се прилага за следните странични 
животински продукти: 

а) цели тела или части от тялото на диви животни, различни от 
дивеч, за които не съществуват съмнения, че са заразени или 
засегнати от болести, които се предават на хората или на 
животните, с изключение на водни животни, разтоварени на 
сушата за търговски цели;

б) без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 853/2004 
— цели тела или части от тялото на дивеч, които в съответ
ствие с добрата ловна практика не се събират след убиването 
на животното;

в) странични животински продукти от дивеч или от дивечово 
месо, посочени в член  1, параграф  3, буква  д) от Регламент 
(ЕО) № 853/2004;

г) яйцеклетки, зародиши и сперма, предназначени за разплод;

д) сурово мляко, коластра и производните им продукти, които 
се получават, съхраняват, унищожават или използват в сто
панството по произход;

е) черупки от черупкови организми с отстранени меки тъкани и 
месо;

ж) кухненски отпадъци, с изключение на тези, които

i) произхождат от превозни средства, работещи по между
народни линии;

ii) са предназначени за хранителни цели;

iii) са предназначени за преработка чрез стерилизация под 
налягане или за преработка чрез методите, посочени в 
член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или за пре
образуване в биогаз или за компостиране;

з) без да се засяга общностното законодателство в областта на 
околната среда - материал от плавателни съдове, съответ
стващи на изискванията на Регламенти (ЕО) №  852/2004 
и (ЕО) № 853/2004, получен в процеса на риболовна дейност 
и унищожен чрез изхвърляне в морето, с изключение на мате
риал, получен от изкормване на риба на борда, при който се 
наблюдават признаци на болести, включително паразити, 
които се предават на хората;

и) сурови храни за домашни любимци от магазини за търговия 
на дребно, в които нарязването и съхраняването се извършват 
единствено с цел пряка продажба на потребителите на място;

й) сурови храни за домашни любимци, получени от животни, 
заклани в стопанството по произход, за частно домашно пот
ребление; и

к) екскременти и урина, различни от оборски тор и неминерал
изирано гуано.

3. Настоящият регламент не засяга ветеринарното законодател
ство на Общността, което има за цел контрола върху и лик
видирането на определени болести по животните.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните 
определения:

1. „странични животински продукти“ означава цели тела или 
части от тялото на умрели животни, продукти от животин
ски произход или други продукти, получени от животни, 
които не са предназначени за консумация от човека, вкл
ючително яйцеклетки, зародиши и сперма;

2. „производни продукти“ означава продукти, получени след 
една или повече обработки, преобразувания или стъпки в пре
работката на странични животински продукти;

3. „продукти от животински произход“ означава продукти от 
животински произход съгласно определението в точка 8.1 от 
приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

4. „труп“ означава труп съгласно определението в точка  1.9 от 
приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

5. „животно“ означава всяко гръбначно или безгръбначно 
животно;

6. „селскостопанско животно“ означава:

а) всяко животно, отглеждано, угоявано или развъждано от 
хората и използвано за производство на храни, вълна, 
козина, пера, обработени или необработени кожи или 
всякакви други продукти, получени от животни, или за 
други селскостопански цели;

б) нечифтокопитни животни (еквиди);

7. „диво животно“ означава всяко животно, което не се отглежда 
от хората;

8. „домашен любимец“ означава всяко животно, принадлежащо 
към животински вид, който обичайно се храни и отглежда, но 
не се консумира от хората, за неселскостопански цели;

9. „водни животни“ означава водни животни съгласно опреде
лението в член  3, параграф  1, буква  д) от Директива 
2006/88/ЕО;

10. „компетентен орган“ означава централният орган на държава-
членка, компетентен да осигури съответствие с изискванията 
на настоящия регламент или всеки орган, на който е делеги
рана такава компетентност; тук се включва, когато е необхо
димо, съответният орган на трета държава;

11. „оператор“ означава физическите или юридическите лица, под 
чийто действителен контрол се намират странични животин
ски продукти или производни продукти, включително пре
возвачи, търговци и ползватели;
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12. „ползвател“ означава физическите или юридическите лица, 
които използват страничните животински продукти и произ
водните продукти за специални хранителни цели, изследова
телска дейност или за други специфични цели;

13. „обект“ или „предприятие“ означава всяко място, на което се 
извършва дейност, включваща боравене със странични живо
тински продукти или производни продукти, различно от 
риболовен кораб;

14. „пускане на пазара“ означава всяко действие, което има за цел 
продажба на странични животински продукти или произ
водни продукти на трето лице в Общността или всяка друга 
форма на доставка срещу заплащане или безплатно на такова 
трето лице или съхраняване с цел доставка на такова трето 
лице;

15. „транзитно преминаване“ означава движение през Общността 
от територията на трета държава до територията на друга 
трета държава, което е различно от движение по море или по 
въздух;

16. „износ“ означава движение от Общността към трета държава;

17. „трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)“ означава 
всички трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно 
определението в член  3, параграф  1, буква  а) от Регламент 
(ЕО) № 999/2001;

18. „специфичен рисков материал“ означава специфичен рисков 
материал съгласно определението в член  3, параграф  1, 
буква ж) от Регламент (ЕО) № 999/2001;

19. „стерилизация под налягане“ означава преработването на 
странични животински продукти след тяхното довеждане до 
размер на частиците до не повече от 50 mm до вътрешна тем
пература над 133 °C за не по-малко от 20 минути без прекъс
ване при абсолютно налягане от най-малко 3 bar;

20. „оборски тор“ означава всички животински екскременти 
и/или урина от селскостопански животни, различни от риба, 
отглеждана в развъдници, със или без сламена постеля;

21. „разрешено депо“ означава депо, за което е издадено разреши
телно в съответствие с Директива 1999/31/ЕО;

22. „органични торове“ и „подобрители на почвата“ означава 
материали от животински произход, използвани поотделно 
или заедно за поддържане или подобряване на храненето на 
растенията, на физичните и химичните свойства и биологич
ната активност на почвата; те могат да включват оборски тор, 
неминерализирано гуано, съдържание на храносмилателния 
тракт, компост и остатъци от храносмилането;

23. „отдалечен район“ означава район, в който животинската 
популация е толкова малка и който е толкова отдалечен от 
обектите или предприятията за унищожаване, че мерките, 
необходими за събиране и транспортиране на страничните 
животински продукти, биха създали прекалено много затруд
нения в сравнение с унищожаването им на място;

24. „храни“ или „хранителни продукти“ означава храни или хра
нителни продукти съгласно определението в член 2 от Регла
мент (ЕО) № 178/2002;

25. „фуражи“ или „фуражни продукти“ означава фуражи или 
фуражни продукти съгласно определението в член 3, точка 4 
от Регламент (ЕО) № 178/2002;

26. „утайка от центрофуги и сепаратори“ означава материал, полу
чен като страничен продукт след пречистването на суровото 
мляко и отделянето на обезмасленото мляко и сметаната от 
суровото мляко;

27. „отпадък“ означава отпадък съгласно определението в член 3, 
точка 1 от Директива 2008/98/ЕО.

Р а з д е л  2

З а д ъ л ж е н и я

Член  4

Начална точка в производствената верига и задължения

1. Веднага след като операторите произведат странични живо
тински продукти или производни продукти, които попадат в при
ложното поле на настоящия регламент, те ги идентифицират и 
гарантират третирането им в съответствие с настоящия регламент 
(начална точка).

2. Операторите гарантират, че на всички етапи от събирането, 
транспортирането, боравенето, обработката, преобразуването, пре
работката, съхранението, пускането на пазара, разпространението, 
употребата и унищожаването в рамките на стопанска дейност под 
техен контрол страничните животински продукти и производните 
продукти отговарят на отнасящите се до тяхната дейност изисква
ния на настоящия регламент.

3. Държавите-членки наблюдават и проверяват спазването от 
операторите на съответните изисквания на настоящия регламент 
по цялата верига на страничните животински продукти и произ
водните продукти, както е посочено в параграф 2. За целта те под
държат система за официален контрол в съответствие с 
приложимото законодателство на Общността.

4. Държавите-членки осигуряват въвеждането на тяхна терито
рия на подходяща система, която да гарантира, че страничните 
животински продукти се: 

а) събират, идентифицират и транспортират без ненужно заба
вяне; и

б) обработват, използват или унищожават в съответствие с нас
тоящия регламент.

5. Държавите-членки могат да изпълняват своите задължения 
по параграф 4 в сътрудничество с други държави-членки или трети 
държави.

Член 5

Крайна точка в производствената верига

1. За производните продукти, посочени в член  33, които са 
достигнали етап на производство, уреден от общностното законо
дателство, посочено в същия член, се счита, че са достигнали край
ната точка в производствената верига, след която за тях повече не 
се прилагат изискванията на настоящия регламент. 
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Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на 
пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да 
бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия 
регламент. 

Крайната точка в производствената верига може да бъде 
променена: 

а) за продуктите, посочени в член 33, букви а) — г) — в случай 
на рискове за здравето на животните;

б) за продуктите, посочени в член 33, букви д) и е) — в случай 
на рискове за общественото здраве или здравето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 6.

2. За производните продукти, посочени в членове  35 и  36, 
които вече не представляват значителен риск за общественото 
здраве или здравето на животните, може да бъде определена 
крайна точка в производствената верига, след която за тях повече 
не се прилагат изискванията на настоящия регламент. 

Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на 
пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да 
бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия 
регламент. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 5. 

3. В случай на риск за общественото здраве и здравето на 
животните членове  53 и  54 от Регламент (ЕО) №  178/2002 
относно извънредните мерки се прилагат mutatis mutandis към 
производните продукти, посочени в членове  33 и  36 от настоя
щия регламент.

Р а з д е л  3

О г р а н и ч е н и я в ъ в в р ъ з к а с ъ с з д р а в е т о н а 
ж и в о т н и т е

Член 6

Общи ограничения във връзка със здравето на животните

1. Страничните животински продукти и производните про
дукти от възприемчиви видове не се изпращат от стопанствата, 
обектите, предприятията и зоните, които подлежат на 
ограничения: 

а) съгласно ветеринарното законодателство на Общността; или

б) поради наличието на сериозна трансмисивна болест

i) включена в списъка в приложение  I към Директива 
92/119/ЕИО; или

ii) установена в съответствие с втора алинея.

Мерките, посочени в първа алинея, буква б), подточка ii), предназ
начени да изменят несъществени елементи на настоящия регла
мент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

2. Параграф  1 не се прилага в случаите, когато страничните 
животински продукти и производните продукти се изпращат при 
условия, предвидени с цел предотвратяване разпространението на 
трансмисивни болести при хората или животните. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 5. 

Р а з д е л  4

К а т е г о р и з а ц и

Член 7

Категоризация на страничните животински продукти и 
производните продукти

1. Страничните животински продукти се категоризират в опре
делени категории, които отразяват нивото на риска за обществе
ното здраве и здравето на животните, породен от страничните 
животински продукти, в съответствие със списъците, установени в 
членове 8, 9 и 10.

2. Към производните продукти се прилагат правилата за кон
кретната категория странични животински продукти, от които те 
са получени, освен ако не е посочено друго в настоящия регламент 
или не е предвидено друго в приетите от Комисията мерки за него
вото прилагане, в които могат да се конкретизират условията, при 
които тези правила не се прилагат по отношение на производните 
продукти.

3. Членове 8, 9 и 10 могат да бъдат изменяни по отношение на 
оценката на равнищата на риск с цел отчитане на научния прог
рес, при условие че този прогрес може да бъде установен въз основа 
на оценка на риска, извършена от подходяща научна институция. 
Никой от изброените в тези членове странични животински про
дукти обаче не може да бъде изключен от списъците и в тях може 
да се правят само промени на категорията или добавяне на 
продукти.

4. Мерките, посочени в параграфи 2 и  3, предназначени да 
изменят несъществени елементи на настоящия регламент, вкл
ючително чрез допълването му, се приемат в съответствие с про
цедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 8

Материал от категория 1

Материалът от категория 1 включва следните странични животин
ски продукти:

а) цели тела и всички части на тялото, включително обработени 
и необработени кожи от следните животни:

i) животни, за които съществува съмнение, че са заразени с 
ТСЕ, в съответствие с Регламент (ЕО) №  999/2001, или 
при които официално е потвърдено наличието на ТСЕ;

ii) животни, умъртвени в рамките на мерки за унищожаване 
на ТСЕ;

iii) животни, различни от селскостопанските и дивите 
животни, включително по-специално домашни 
любимци, животни в зоологически градини и циркови 
животни;
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iv) животни, използвани за опити, съгласно определението 
на член 2, буква г) от Директива 86/609/ЕИО, без да се 
засяга член  3, параграф  2 от Регламент (ЕО) 
№ 1831/2003;

v) диви животни, за които съществува съмнение, че са зара
зени с болест, която се предава на хора или на животни;

б) следния материал:

i) специфичен рисков материал;

ii) цели тела или части от умрели животни, съдържащи спе
цифичен рисков материал към момента на унищожаване;

в) странични животински продукти, получени от животни, под
ложени на незаконосъобразно третиране, съгласно определе
нието в член 1, параграф 2, буква  г) от Директива 96/22/ЕО 
или член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО;

г) странични животински продукти, съдържащи остатъци от 
други вещества и замърсители на околната среда, изброени в 
група Б, точка 3 от приложение I към Директива 96/23, ако 
такива остатъци надхвърлят разрешеното ниво, установено от 
общностното законодателство, или — при липса на такова — 
от националното законодателство;

д) странични животински продукти, събрани по време на трети
рането на отпадъчни води, изисквано съгласно правилата за 
прилагане, приети съгласно член 27, първа алинея, буква в):

i) от обекти или предприятия, преработващи материал от 
категория 1; или

ii) от други обекти или предприятия, в които се отстранява 
специфичен рисков материал;

е) кухненски отпадъци от превозни средства, работещи по меж
дународни линии;

ж) смеси от материал от категория 1 с материал от категория 2 
или с материал от категория 3, или с материал и от двете 
категории.

Член 9

Материал от категория 2

Материалът от категория 2 включва следните странични животин
ски продукти:

а) оборски тор, неминерализирано гуано и съдържание на хра
носмилателния тракт;

б) странични животински продукти, събрани по време на трети
рането на отпадъчни води, изисквано съгласно правилата за 
прилагане, приети съгласно член 27, първа алинея, буква в)

i) от обекти или предприятия, преработващи материал от 
категория 2; или

ii) от кланици, различни от попадащите в приложното поле 
на член 8, буква д);

в) странични животински продукти, съдържащи остатъци от 
разрешени вещества или замърсители в нива, превишаващи 
разрешените нива, посочени в член 15, параграф 3 от Дирек
тива 96/23/ЕО;

г) продукти от животински произход, обявени за негодни за 
консумация от човека поради наличие на чужди тела в тях;

д) продукти от животински произход, различни от материал от 
категория 1, които са:

i) внесени или въведени от трета държава и не съответстват 
на ветеринарното законодателство на Общността, прило
жимо към техния внос или въвеждане в Общността, с 
изключение на случаите, когато общностното законода
телство допуска техния внос или въвеждане при спазване 
на определени ограничения или тяхното връщане в тре
тата държава; или

ii) изпратени към друга държава-членка и не съответстват на 
изискванията, заложени във или разрешени от общност
ното законодателство, с изключение на случаите, когато 
същите биват връщани с разрешението на компетентния 
орган на държавата-членка по произход;

е) животни или части от животни, различни от посочените в 
членове 8 или 10,

i) умрели при обстоятелства, различни от клане или 
умъртвяване с цел консумация от човека, в това число и 
животни, умъртвени с цел контрол върху болестите;

ii) фетуси;

iii) яйцеклетки, зародиши и сперма, които не са предназна
чени за разплод; и

iv) умрели преди излюпването домашни птици.

ж) смеси на материал от категория 2 с материал от категория 3;

з) странични животински продукти, различни от материал от 
категория 1 или от материал от категория 3.

Член 10

Материал от категория 3

Материалът от категория 3 включва следните странични животин
ски продукти:

а) трупове и части от заклани животни или, в случая на дивеч 
— тела или части от умъртвени животни, които са годни за 
консумация от човека в съответствие с общностното законо
дателство, но не са предназначени за консумация от човека 
поради търговски причини;
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б) трупове и следните части, произхождащи или от животни, 
заклани в кланица и определени като годни за клане с цел 
консумация от човека след предкланична инспекция, или от 
тела и следните части от дивеч, умъртвен с цел консумация от 
човека в съответствие с общностното законодателство:

i) трупове или тела и части от животни, отхвърлени като 
негодни за консумация от човека в съответствие общ
ностното законодателство, но които не са показали приз
наци на болест, която се предава на хората или 
животните;

ii) глави на домашни птици;

iii) обработени и необработени кожи, включително изрезки 
и парчета от тях, рога и копита, включително фалангите, 
карпалните и метакарпалните кости и тарзалните и мета
тарзални кости на:

— животни, различни от преживни животни, за които 
се изисква изследване за ТСЕ; и 

— преживни животни, които са изследвани и са пока
зали отрицателен резултат в съответствие с член  6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001;

iv) свинска четина;

v) пера;

в) странични животински продукти от птици и зайци, заклани 
в стопанството, както е посочено в член 1, параграф 3, буква г) 
от Регламент (ЕО) № 853/2004, при които не са наблюдавани 
признаци на болести, които се предават на хората или 
животните;

г) кръв от животни, които не проявяват признаци на болести, 
които може да се предават чрез кръвта на хората или живот
ните, получена от следните животни, заклани в кланица след 
определянето им като годни за клане с цел консумация от 
човека след предкланична инспекция в съответствие с общ
ностното законодателство:

i) животни, различни от преживни животни, за които се 
изисква изследване за ТСЕ; и

ii) преживни животни, които са изследвани и са показали 
отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 999/2001;

д) странични животински продукти от производството на про
дукти, предназначени за консумация от човека, включително 
кости без мазнини, пръжки и утайка от центрофуги и сепара
тори, получена от преработката на мляко;

е) продукти от животински произход или хранителни продукти, 
съдържащи продукти от животински произход, които вече не 
са предназначени за консумация от човека поради търговски 
причини или поради производствени проблеми или опаковъ
чни или други недостатъци, от които не произтича риск за 
общественото здраве или здравето на животните;

ж) храни за домашни любимци и фуражни продукти от живо
тински произход или фуражни продукти, съдържащи стра
нични животински продукти или производни продукти, 
които вече не са предназначени за хранене на животни поради 
търговски причини или поради производствени проблеми 
или опаковъчни или други недостатъци, от които не произ
тича риск за общественото здраве или здравето на животните;

з) кръв, плацента, вълна, пера, косми, рога, изрезки от копита и 
мляко, получени от живи животни, които не са показали 
никакви признаци на болести, които може да се предават чрез 
този продукт на хората или животните;

и) водни животни и части от тях, с изключение на морски 
бозайници, които не показват признаци на болести, които се 
предават на хората или животните;

й) странични продукти от водни животни, произхождащи от 
обекти или предприятия, произвеждащи продукти за консу
мация от човека;

к) следните материали, произхождащи от животни, които не 
показват признаци на болести, които може да се предават чрез 
съответния материал на хората или животните:

i) черупки от черупкови организми с меки тъкани или месо;

ii) следните, когато са получени от сухоземни животни:

— странични продукти от люпилни; 

— яйца; 

— странични продукти от яйца, включително черупки 
от яйца;

iii) еднодневни пилета, заклани поради търговски причини;

л) водни и сухоземни безгръбначни, различни от видове, които 
са патогенни за хората или животните;

м) животни и части от тях от зоологическите разреди гризачи 
(Rodentia) и зайцеподобни (Lagomorpha), с изключение на 
материал от категория 1, посочен в член  8, буква  а), под
точки iii), iv) и v) и материал от категория 2, посочен в член 9, 
букви а) — ж);

н) обработени и необработени кожи, копита, пера, вълна, рога, 
косми и козина от умрели животни, различни от посочените 
в буква б) от настоящия член, които не са показали признаци 
на болест, която се предава чрез този продукт на хората или 
животните;

о) мастни тъкани от животни, които не проявяват признаци на 
болести, които може да се предават чрез този материал на 
хората или животните, заклани в кланица след определянето 
им като годни за клане с цел консумация от човека след пред
кланична инспекция в съответствие със законодателство на 
Общността;

п) кухненски отпадъци различни от посочените в член  8, 
буква е).
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ГЛАВА II

Унищожаване и употреба на страничните животински 
продукти и производните продукти

Р а з д е л  1

О г р а н и ч е н и я н а у п о т р е б а т а

Член 11

Ограничения на употребата

1. Забраняват се следните приложения на страничните живо
тински продукти и производните продукти: 

а) хранене на сухоземни животни от даден вид, различни от 
животните с ценна кожа, с преработени животински про
теини, получени от тела или части от тялото на животни от 
същия вид;

б) хранене на селскостопански животни, различни от животните 
с ценна кожа, с кухненски отпадъци или с фуражни суро
вини, съдържащи кухненски отпадъци или получени от кухн
енски отпадъци;

в) хранене на селскостопански животни с растителна маса, 
директно чрез паша или чрез окосена растителна маса от земя, 
на която са полагани органични торове или подобрители на 
почвата, различни от оборски тор, освен ако окосяването на 
растителната маса или използването на площите за паша се 
извършва след изтичането на период на изчакване, чрез който 
се осигурява подходящ контрол върху риска за здравето на 
хората и животните, като този период продължава най-малко 
21 дни; и

г) хранене на риба, отглеждана в развъдници, с преработени 
животински протеини, получени от тялото или части от 
тялото на отглеждана в развъдници риба от същия вид.

2. Може да бъдат установени мерки, свързани със следното: 

а) проверки и контрол, които да се извършват с цел гарантиране 
прилагането на забраните, посочени в параграф  1, вкл
ючително методи за откриване и изследвания за проверка на 
наличието на материали с произход от определени животин
ски видове и на прагове за незначителни количества от пре
работени животински протеини, посочени в параграф  1, 
букви а) и г), предизвикани от случайно и технически непре
дотвратимо замърсяване;

б) условия за хранене на животни с ценна кожа с преработени 
животински протеини, получени от тялото или части от 
тялото на животни от същия вид; и

в) условия за хранене на селскостопански животни с растителна 
маса от земя, на която са полагани органични торове или 
подобрители на почвата, по-специално изменение на периода 
на изчакване, посочен в параграф 1, буква в).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Р а з д е л  2

У н и щ о ж а в а н е и у п о т р е б а

Член 12

Унищожаване и употреба на материал от категория 1

Материалът от категория 1 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадък чрез изгаряне;

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработката му, ако това се изисква от компетен
тния орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно 
маркиране на получения материал;

б) ако материалът от категория 1 е отпадък — унищожаван или 
оползотворяван чрез съвместно изгаряне:

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния 
орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно мар
киране на получения материал;

в) в случай на материал от категория 1, различен от посочения 
в член 8, буква а), подточки i) и ii) — унищожаван чрез пре
работка чрез стерилизация под налягане, трайно маркиране 
на получения материал и заравяне в разрешено депо;

г) в случай на материал от категория 1, посочен в член  8, 
буква е) — унищожаван чрез заравяне в разрешено депо;

д) използван като гориво за горене, със или без предварителна 
преработка; или

е) използван за производството на производните продукти, 
посочени в членове  33, 34 и  36, и пускан на пазара в съот
ветствие с тези членове.

Член 13

Унищожаване и употреба на материал от категория 2

Материалът от категория 2 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадък чрез изгаряне:

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния 
орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно мар
киране на получения материал;
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б) ако материалът от категория 2 е отпадък — унищожаван или 
оползотворяван чрез съвместно изгаряне,

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния 
орган - чрез стерилизация под налягане, и трайно марки
ране на получения материал;

в) унищожаван в разрешено депо след преработка чрез стерил
изация под налягане и трайно маркиране на получения 
материал;

г) използван за производството на органични торове или подо
брители на почвата, които да бъдат пускани на пазара в съот
ветствие с член  32, след преработка чрез стерилизация под 
налягане, когато това е приложимо, и трайно маркиране на 
получения материал;

д) компостиран или преобразуван в биогаз:

i) след преработка чрез стерилизация под налягане и 
трайно маркиране на получения материал; или

ii) в случай на оборски тор, храносмилателен тракт и негово 
съдържание, мляко, продукти на основата на млякото и 
коластра, както и яйца и яйчни продукти, за които ком
петентният орган счита, че не представляват риск за раз
пространение на тежки трансмисивни болести — със или 
без предварителна преработка;

е) прилаган без преработка върху почва в случая на оборски тор, 
съдържание на храносмилателния тракт, отделено от хра
носмилателния тракт, мляко, продукти на основата на мля
кото и коластра, за които компетентният орган счита, че не 
представляват риск за разпространение на тежки трансми
сивни болести;

ж) в случая на материал, произхождащ от водни животни — 
силажиран, компостиран или преобразуван в биогаз;

з) използван като гориво за горене, със или без предварителна 
преработка; или

и) използван за производството на производните продукти, 
посочени в членове  33, 34 и  36, и пускан на пазара в съот
ветствие с тези членове.

Член 14

Унищожаване и употреба на материал от категория 3

Материалът от категория 3 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадъци чрез изгаряне, със или без пред
варителна преработка;

б) ако материалът от категория 3 е отпадък — унищожаван или 
оползотворяван чрез съвместно изгаряне, със или без предва
рителна преработка;

в) унищожаван в разрешено депо след преработка;

г) преработван, с изключение на материал от категория 3, който 
се е променил поради разлагане или развала, така че чрез 
съответния продукт представлява неприемлив риск за общест
веното здраве или здравето на животните, и използван:

i) за производството на фураж за селскостопански животни, 
различни от животните с ценна кожа, който да бъде пус
кан на пазара в съответствие с член 31, освен в случаите 
на материал, посочен в член 10, букви н), о) и п);

ii) за производството на фураж за животни с ценна кожа, 
който да бъде пускан на пазара в съответствие с член 36;

iii) за производството на храни за домашни любимци, които 
да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 35; или

iv) за производството на органични торове или подобрители 
на почвата, които да бъдат пускани на пазара в съответ
ствие с член 32;

д) използван за производството на сурови храни за домашни 
любимци, които да бъдат пускани на пазара в съответствие с 
член 35;

е) компостиран или преобразуван в биогаз;

ж) в случая на материал, получен от водни животни — силажи
ран, компостиран или преобразуван в биогаз;

з) в случай на черупки от черупкови организми, различни от 
посочените в член  2, параграф  2, буква  е), както и от яйчни 
черупки — използван при условия, определени от компетен
тния орган, които не допускат появата на рискове за общест
веното здраве и здравето на животните;

и) използван като гориво за горене, със или без предварителна 
преработка;

й) използван за производството на производни продукти, посо
чени в членове 33, 34 и 36, и пускан на пазара в съответствие 
с тези членове;

к) в случая на кухненски отпадъци, посочени в член 10, буква п) 
— преработен чрез стерилизация под налягане или чрез мето
дите за преработка, посочени в член  15, параграф  1, първа 
алинея, буква б), или компостиран, или преработен в биогаз; 
или

л) прилаган без преработка върху почва, в случаите на сурово 
мляко, коластра и производните им продукти, за които ком
петентният орган счита, че не представляват риск от разпрос
транение на болести, които може да се предават чрез тези 
продукти на хората или животните.

Член  15

Мерки за прилагане

1. Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоя
щия раздел във връзка със следното: 

а) специални условия за боравене на борда със и унищожаване 
на материал, получен от изкормване на риба на борда, при 
който се наблюдават признаци на болести, включително 
наличие на паразити, които се предават на хората;
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б) методи на преработка на странични животински продукти, 
различни от стерилизация под налягане, по-специално по 
отношение на параметрите, които трябва да се прилагат при 
тези методи на преработка и по-специално - време, темпера
тура, налягане и размер на частиците;

в) параметри за преобразуване на странични животински про
дукти, включително кухненски отпадъци, в биогаз или 
компост;

г) условия за изгаряне и съвместно изгаряне на странични живо
тински продукти и производни продукти;

д) условия за горене на странични животински продукти и про
изводни продукти;

е) условия за производство и боравене със странични животин
ски продукти, посочени в член 10, буква в);

ж) силажиране на материал, получен от водни животни;

з) трайно маркиране на странични животински продукти;

и) прилагане върху почва на определени странични животински 
продукти, органични торове и подобрители на почвата;

й) употреба на определени странични животински продукти за 
хранене на селскостопански животни; и

к) ниво на риск за общественото здраве или здравето на живот
ните, свързано с определени материали, което се счита за 
неприемливо по смисъла на член 14, буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

2. Преди приемането на правилата, посочени: 

а) в параграф  1, първа алинея, букви  в), е) и  ж), държавите-
членки могат да приемат или запазят националните си пра
вила за:

i) производство и боравене със страничните животински 
продукти, посочени в член 10, буква в);

ii) преобразуване на страничните животински продукти, 
посочени в член 10, буква п); и

iii) силажиране на материал, получен от водни животни;

б) в параграф  1, първа алинея, буква  а) въпросните странични 
животински продукти могат да се изхвърлят в морето, без да 
се засяга общностното законодателство в областта на окол
ната среда.

Р а з д е л 3

Д е р о г а ц и и

Член  16

Дерогации

Чрез дерогация от членове 12, 13 и 14, страничните животински 
продукти могат да бъдат предмет на:

а) в случая на странични животински продукти, посочени в 
член  15, параграф  1, първа алинея, буква  а) — боравене и 
унищожаване в съответствие със специални условия, опреде
лени съгласно посочената разпоредба;

б) употреба за научноизследователска дейност и други специ
фични цели в съответствие с член 17;

в) в случая на странични животински продукти, посочени в 
член  18 — употреба за специални хранителни цели в съот
ветствие със същия член;

г) в случая на странични животински продукти, посочени в 
член 19 — унищожаване в съответствие със същия член;

д) унищожаване или употреба в съответствие с алтернативни 
методи, разрешени в съответствие с член  20, въз основа на 
параметри, които могат да включват стерилизация под наля
гане или други изисквания на настоящия регламент или мер
ките за неговото прилагане;

е) в случая на материали от категория 2 и  3 и ако компетент
ният орган е разрешил това — употреба за приготвянето и 
прилагането върху почва на биодинамични препарати, посо
чени в член  12, параграф  1, буква  в) от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007;

ж) в случая на материал от категория 3 и ако компетентният 
орган е разрешил това — употреба за храненето на домашни 
любимци;

з) в случая на странични животински продукти, с изключение 
на материал от категория 1, получени в хода на хирургична 
интервенция върху живи животни или при раждане на 
животни в стопанства, и ако това е разрешено от компетен
тния орган — унищожаване на територията на съответните 
стопанства.

Член  17

Научноизследователски цели и други специфични цели

1. Чрез дерогация от членове 12, 13 и 14, компетентният орган 
може да разреши употребата на странични животински продукти 
и производни продукти за изложбени образци, творчески дейно
сти и за диагностични, образователни или научноизследователски 
цели при условия, които гарантират контрола върху рисковете за 
общественото здраве и здравето на животните. 

Тези условия включват: 

а) забраната на всякаква последваща употреба на страничните 
животински продукти или производните продукти за други 
цели; и
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б) задължението за унищожаване на страничните животински 
продукти или производните продукти по безопасен начин 
или, по целесъобразност, тяхното връщане на тяхното място 
на произход.

2. В случай на рискове за общественото здраве и здравето на 
животните, които изискват приемането на мерки за цялата тери
тория на Общността, по-специално в случая на нововъзникващи 
рискове, може да бъдат определени хармонизирани условия за 
вноса и употребата на посочените в параграф 1 странични живо
тински продукти и производни продукти. Тези условия могат да 
включват изисквания относно съхранението, опаковането, иден
тификацията, транспортирането и унищожаването. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4. 

Член 18

Специални хранителни цели

1. Чрез дерогация от членове  13 и  14 компетентният орган 
може да разреши, при условия, които гарантират контрола върху 
рисковете за общественото здраве и здравето на животните, съби
рането и употребата на материали от категория 2, ако са получени 
от животни, които не са умъртвени или умрели поради наличието 
или поради съмнения за наличието на болест, която се предава на 
хората или животните, а така също и на материал от категория 3 
за хранене на: 

а) животни в зоологическите градини;

б) циркови животни;

в) влечуги и хищни птици, различни от животни в зоологичес
ките градини и циркови животни;

г) животни с ценна кожа;

д) диви животни;

е) кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

ж) кучета и котки от приюти;

з) ларви и червеи за риболовна стръв.

2. Чрез дерогация от член  12 и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф  3 от настоящия член, компетент
ният орган може да разреши: 

а) храненето с материал от категория 1, посочен в член  8, 
буква б), подточка ii), и с материал, получен от животни в зоо
логическите градини, за храна на животни в зоологическите 
градини; и

б) храненето с материал от категория 1, посочен в член  8, 
буква  б), подточка  ii), на застрашени или защитени видове 
лешоядни птици, както и на други видове, живеещи в своето 
естествено местообитание, с оглед на насърчаването на био
логичното разнообразие.

3. Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоя
щия член във връзка със следното: 

а) условия, при които може да бъдат разрешени събирането и 
употребата, посочени в параграф  1, по отношение движе
нието, съхранението и употребата на материали от категория 
2 и категория 3 за хранене на животни, включително в слу
чай на нововъзникващи рискове; и

б) условия, при които в определени случаи, чрез дерогация от 
задължението, посочено в член 21, параграф 1, може да бъде 
разрешено храненето с материали от категория 1, посочено в 
параграф  2 от настоящия член, включително по отношение 
на:

i) застрашените или защитените видове лешоядни птици и 
други видове, които може да бъдат хранени с такъв мате
риал, в определени държави-членки;

ii) мерките за предотвратяване на рискове за общественото 
здраве и здравето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Член 19

Събиране, транспортиране и унищожаване

1. Чрез дерогация от членове 12, 13, 14 и 21, компетентният 
орган може да разреши унищожаването: 

а) чрез заравяне на умрели домашни любимци и нечифтоко
питни животни (еквиди);

б) чрез изгаряне или заравяне на място или по друг начин под 
официален надзор, който не допуска предаването на рискове 
за общественото здраве и здравето на животните, на материал 
от категория 1, посочен в член  8, буква  а), подточка  v) и 
буква б), подточка ii), материал от категория 2 и материал от 
категория 3 в отдалечени райони;

в) чрез изгаряне или заравяне на място или чрез друг начин под 
официален надзор, който не допуска предаването на рискове 
за общественото здраве и здравето на животните, на материал 
от категория 1, посочен в член 8, буква б), подточка ii), мате
риал от категория 2 и материал от категория 3 в райони, 
достъпът до които е практически невъзможен или достъпът до 
които би бил възможен само при обстоятелства, които биха 
представлявали риск за здравето и безопасността на служите
лите, извършващи събирането и които са свързани с географ
ски или климатични причини или са следствие от природно 
бедствие, или когато достъпът би изисквал използването на 
непропорционални средства за събиране;

г) по начин, различен от изгаряне или заравяне на място под 
официален надзор, в случая на материали от категория 2 и 
категория 3, които не представляват риск за общественото 
здраве и здравето на животните, когато количеството от мате
риалите не превишава определен седмичен обем, който се 
определя с оглед естеството на извършваните дейности и 
видовете, от които произхождат съответните странични живо
тински продукти;
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д) чрез изгаряне или заравяне на място при условия, които не 
допускат предаването на рискове за общественото здраве и 
здравето на животните, на странични животински продукти, 
различни от материал от категория 1, посочен в член  8, 
буква а), подточка i), в случай на поява на болест, която под
лежи на нотифициране, ако транспортирането до най-
близкото предприятие, одобрено за преработка или 
унищожаване на странични животински продукти, би увели
чило опасността от разпространение на рисковете за здравето 
или би означавало, в случай на големи огнища на епизоот
ична болест, превишаване на капацитета за унищожаване на 
такива предприятия; и

е) чрез изгаряне или заравяне на място на странични продукти 
от пчели и пчеларство, при условия, които не допускат пре
даването на рискове за общественото здраве и здравето на 
животните.

2. Популацията на даден животински вид в посочените в параг
раф  1, буква  б) отдалечени райони не трябва да надхвърля опре
делен максимален процент от популацията на този животински 
вид в съответната държава-членка.

3. Държавите-членки предоставят на Комисията информация 
за: 

а) районите, категоризирани от тях като отдалечени райони за 
целите на прилагането на параграф  1, буква  б), и причините 
за тази категоризация, както и актуализирана информация 
относно евентуални промени в нея; и

б) използването на разрешенията, предвидени в параграф  1, 
букви в) и г), по отношение на материали от категории 1 и 2.

4. Мерки по прилагането на настоящия член се определят във 
връзка със следното: 

а) условията, целящи да гарантират контрол върху рисковете за 
общественото здраве и здравето на животните в случай на 
изгаряне и заравяне на място;

б) максималния процент от популацията на животинския вид, 
посочен в параграф 2;

в) обема странични животински продукти във връзка с естес
твото на дейностите и видовете, от които произхождат про
дуктите, посочени в параграф 1, буква г); и

г) списъка на болестите, посочен в параграф 1, буква д).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Р а з д е л 4

А л т е р н а т и в н и м е т о д и

Член 20

Разрешаване на алтернативни методи

1. Процедурата за разрешаване на алтернативен метод за упо
треба или унищожаване на странични животински продукти или 
производни продукти може да бъде започната от Комисията или 
след получаване на заявление от държава-членка или от заин
тересовано лице, което може да представлява няколко заинтересо
вани лица.

2. Заинтересованите лица изпращат заявленията си до компе
тентния орган на държавата-членка, в която възнамеряват да 
използват алтернативния метод. 

Компетентният орган, в срок от два месеца от получаването на око
мплектованото заявление, преценява дали то съответства на стан
дартния образец на заявление, посочен в параграф 10. 

3. Компетентният орган изпраща на Европейския орган за без
опасността на храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) заявленията на 
държавите-членки и заинтересованите страни и своя доклад за 
тяхната оценка, като информира за това Комисията.

4. Когато Комисията започне процедура за издаване на разре
шение, тя изпраща на ЕОБХ доклад за своята оценка.

5. В срок от шест месеца от получаването на окомплектованото 
заявление ЕОБХ преценява дали представеният метод гарантира, че 
рисковете за общественото здраве или здравето на животните: 

а) са контролирани по начин, който предотвратява разпростра
нението им преди унищожаване и е в съответствие с разпо
редбите на настоящия регламент и мерките за неговото 
прилагане; или

б) са сведени до степен, която е най-малко еквивалентна, по 
отношение на съответната категория странични животински 
продукти, на методите на преработка, установени съгласно 
член 15, параграф 1, първа алинея, буква б).

Органът дава становище по подаденото заявление.

6. В надлежно обосновани случаи, когато ЕОБХ изисква допъл
нителна информация от заявителите, посоченият в член  5 срок 
може да бъде удължен. 

След консултации с Комисията или със заявителя, ЕОБХ устано
вява срок, в рамките на който да му бъде предоставена информа
цията, и информира Комисията и заявителя, в зависимост от 
случая, за необходимия допълнителен срок. 

7. Когато заявителите желаят да представят допълнителна 
информация по своя инициатива, те я изпращат пряко на ЕОБХ. 

В такъв случай предвиденият в параграф 5 срок не се удължава с 
допълнителен срок. 

8. ЕОБХ изпраща становището си на Комисията, заявителя и 
компетентния орган на съответната държава-членка.

9. В срок от три месеца след получаване на становището на 
ЕОБХ и запознаване със него, Комисията информира заявителя за 
предлаганата мярка, която ще бъде приета в съответствие с 
параграф 11.

10. Стандартният образец на заявленията за алтернативни 
методи се приема в съответствие с процедурата на консултация, 
посочена в член 52, параграф 2.
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11. След получаване на становището на ЕОБХ се приема: 

а) мярка за разрешаване на алтернативен метод на употреба или 
унищожаване на странични животински продукти или про
изводни продукти; или

б) мярка, с която се отказва разрешение на такива алтернативни 
методи.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

ДЯЛ  II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ

ГЛАВА I

Общи задължения

Р а з д е л  1

С ъ б и р а н е , т р а н с п о р т и р а н е и п р о с л е д я е м о с т

Член 21

Събиране и идентифициране по категория и 
транспортиране

1. Операторите събират, идентифицират и транспортират стра
ничните животински продукти без ненужно забавяне и при усло
вия, които не допускат появата на рискове за общественото здраве 
и здравето на животните.

2. Операторите гарантират, че по време на транспортирането 
им страничните животински продукти и производните продукти 
се придружават от търговски документ или, когато това се изисква 
от настоящия регламент или от мярка, приета в съответствие с 
параграф 6 — от здравен сертификат. 

Чрез дерогация от първа алинея, компетентният орган може да 
разреши транспортирането на органичен тор без търговски доку
мент или здравен сертификат между две точки, намиращи се в 
едно и също стопанство, или между стопанства и ползватели на 
тор в рамките на една и съща държава-членка. 

3. Търговските документи и здравните сертификати, съпро
вождащи страничните животински продукти или производните 
продукти по време на транспортиране, съдържат най-малкото 
данни за техния произход, местоназначение и количество, както и 
описание на страничните животински продукти или производните 
продукти и тяхната маркировка, когато такава се изисква от нас
тоящия регламент. 

Въпреки това, по отношение на странични животински продукти 
и производни продукти, транспортирани в рамките на територията 
на дадена държава-членка, компетентният орган на въпросната 
държава-членка може да разреши предаване на посочената в първа 
алинея информация чрез алтернативна система. 

4. Операторите събират, транспортират и унищожават кухнен
ски и хранителни отпадъци от категория 3 в съответствие с нацио
налните мерки, предвидени в член 13 от Директива 2008/98/ЕО.

5. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 
член 52, параграф 3, се приемат: 

а) образци на търговските документи, които се изисква да при
дружават страничните животински продукти по време на 
транспортиране; и

б) образци на здравните сертификати и условия, уреждащи 
начина, по който те трябва да придружават страничните 
животински продукти и производните продукти по време на 
транспортиране.

6. Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоя
щия член във връзка със следното: 

а) случаите, в които се изисква здравен сертификат предвид 
нивото на риска за общественото здраве и здравето на живот
ните, произтичащ от определени производни продукти;

б) случаите, в които — чрез дерогация от параграф 2, първа али
нея и предвид ниското ниво на риск за общественото здраве 
и здравето на животните, произтичащ от определени стра
нични животински или производни продукти — транспор
тирането им може да се осъществи без документите или 
сертификатите, посочени в същия параграф;

в) изискванията за идентификацията, включително етикетира
нето, и за разделянето на различните категории странични 
животински продукти по време на транспортирането; и

г) условията за предотвратяване появата на рискове за общест
веното здраве и здравето на животните по време на събира
нето и транспортирането на странични животински продукти, 
включително и условия за безопасно транспортиране на про
дуктите по отношение на контейнери, превозни средства и 
опаковъчни материали.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Член 22

Проследяемост

1. Операторите, които изпращат, транспортират или получават 
странични животински продукти или производни продукти, водят 
отчет за пратките и свързаните с тях търговски документи или 
здравни сертификати. 

Първа алинея обаче не се прилага, когато е дадено разрешение за 
транспортирането на странични животински продукти или про
изводни продукти без търговски документи или здравни сертифи
кати, в съответствие с член  21, параграф  2, втора алинея или в 
съответствие с мерките за прилагане, приети съгласно член  21, 
параграф 6, буква б). 
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2. Посочените в параграф 1 оператори трябва да имат системи 
и процедури, за да идентифицират: 

а) другите оператори, на които са доставени техните странични 
животински продукти или производни продукти; и

б) операторите, от които те са получили доставки.

Тази информация се предоставя на компетентните органи при 
поискване.

3. Мерки за прилагане на настоящия член може да се приемат 
в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член  52, 
параграф 3, по-специално по отношение на: 

а) информацията, която трябва да бъде предоставена на разпо
ложение на компетентните органи;

б) срока, през който тази информация трябва да се съхранява.

Р а з д е л  2

Р е г и с т р а ц и я и о д о б р е н и е

Член 23

Регистрация на оператори, обекти или предприятия

1. За целите на регистрацията операторите: 

а) преди започване на дейността уведомяват компетентния орган 
за всички контролирани от тях обекти или предприятия, 
които участват във всеки един етап от производството, тран
спортирането, боравенето, преработката, съхранението, пус
кането на пазара, разпространението, употребата или 
унищожаването на странични животински продукти или про
изводни продукти;

б) предоставят на компетентния орган информация относно:

i) категорията на използваните странични животински 
продукти или производни продукти под техен контрол;

ii) естеството на извършваните дейности, при които като 
изходен материал се използват странични животински 
продукти или производни продукти.

2. Операторите предоставят на компетентния орган актуална 
информация относно всички обекти или предприятия под техен 
контрол, посочени в параграф  1, буква  а), включително относно 
всяка съществена промяна в дейностите, като например всяко зат
варяне на съществуващи обект или предприятие.

3. Подробни правила относно регистрацията по параграф  1 
могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, 
посочена в член 52, параграф 3.

4. Чрез дерогация от параграф  1, не се изисква уведомяване с 
оглед регистрация по отношение на дейности, във връзка с които 
обекти, произвеждащи странични животински продукти, вече са 
одобрени или регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 
или Регламент (ЕО) № 853/2004, а също така и за дейности, във 
връзка с които обектите или предприятията вече са одобрени в 
съответствие с член 24 от настоящия регламент. 

Същата дерогация се прилага спрямо дейности, включващи про
изводството на странични животински продукти само на място, 
които се извършват на територията на стопанства или други поме
щения за отглеждане, развъждане или полагане на грижи за 
животни. 

Член  24

Одобрение на обекти или предприятия

1. Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти 
или предприятия са одобрени от компетентния орган, когато 
такива обекти или предприятия извършват една или няколко от 
следните дейности: 

а) преработка на странични животински продукти чрез стерил
изация под налягане, чрез методите на преработка, посочени 
в член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или чрез алтер
нативни методи, за които е получено разрешение в съответ
ствие с член 20;

б) унищожаване, като отпадъци, чрез изгаряне на странични 
животински продукти и производни продукти, с изключение 
на обекти или предприятия, които имат разрешителни за екс
плоатация в съответствие с Директива 2000/76/ЕО;

в) унищожаване или оползотворяване на странични животин
ски продукти и производни продукти, ако те са отпадъци, 
чрез съвместно изгаряне, с изключение на обекти или пред
приятия, които имат разрешителни за експлоатация в съот
ветствие с Директива 2000/76/ЕО;

г) използване на странични животински продукти и производни 
продукти като гориво за горене;

д) производство на храни за домашни любимци;

е) производство на органични торове и подобрители на почвата;

ж) преобразуване на странични животински продукти и/или 
производни продукти в биогаз или компост;

з) боравене със странични животински продукти след събира
нето им, чрез дейности като сортиране, нарязване, охлаждане, 
замразяване, осоляване, отстраняване на необработена кожа и 
кожа без косми, или на специфичен рисков материал;

и) съхранение на странични животински продукти;

й) съхранение на производни продукти, предназначени да бъдат:

i) унищожени в депо или чрез изгаряне, или предназначени 
да бъдат оползотворени или унищожени чрез съвместно 
изгаряне;

ii) използвани като гориво за горене;

iii) използвани за фураж, с изключение на обекти или пред
приятия, одобрени или регистрирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 183/2005;

iv) използвани като органични торове и подобрители на 
почвата, с изключение на случаите на съхранение на 
мястото на пряко приложение.
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2. В посоченото в параграф 1 одобрение се посочва дали пред
приятието или обектът се одобрява за дейности със странични 
животински продукти и/или производни продукти от: 

а) определена категория, посочена в членове 8, 9 или 10; или

б) повече от една категория, посочена в членове  8, 9 или 10, 
като се посочва дали тези дейности се извършват:

i) постоянно, при условия на строго разделение, което 
предотвратява появата на всякакви рискове за обществе
ното здраве и здравето на животните; или

ii) временно, при условия, които предотвратяват замърсява
нето, поради недостатъчен капацитет за поемане на 
такива продукти, породен от:

— големи огнища на епизоотична болест; или 

— други извънредни и непредвидени обстоятелства.

Член 25

Общи хигиенни изисквания

1. Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти 
или предприятия, извършващи дейностите, посочени в член  24, 
параграф 1, букви а) и з): 

а) са изградени по начин, който позволява ефективното им 
почистване и дезинфекция, и когато е уместно, че подовете са 
изградени по начин, улесняващ оттичането на течностите;

б) осигуряват достъп до достатъчно съоръжения за лична 
хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки за персонала;

в) са оборудвани с подходящи средства за защита срещу вред
ители като насекоми, гризачи и птици;

г) поддържат съоръженията и оборудването в добро състояние 
и осигуряват редовното калибриране на измервателните 
уреди;и

д) имат съответни правила за почистване и дезинфекция на кон
тейнерите и превозните средства, с цел предотвратяване на 
риска от замърсяване.

2. Всяко лице, което работи в обектите или предприятията, 
посочени в параграф 1, носи подходящо, чисто и, при необходи
мост, защитно работно облекло. 

По целесъобразност, в определени обекти или предприятия: 

а) лицата, които работят в мръсната зона, не трябва да влизат в 
чистата зона, без преди това да са сменили работното облекло 
и обувките си или без да са ги дезинфекцирали;

б) оборудване и уреди не се пренасят от мръсната в чистата зона, 
без преди това да бъдат почистени и дезинфекцирани; и

в) операторът установява ред по отношение на движението на 
хора, за да може то да се наблюдава и да се опише правил
ното използване на ваните за дезинфекция на крака и на 
колела.

3. В обекти или предприятия, извършващи дейностите, посо
чени в член 24, параграф 1, буква а): 

а) страничните животински продукти се обработват по начин, 
предотвратяващ рисковете от замърсяване;

б) страничните животински продукти се преработват възможно 
най-бързо. След преработването им с производните продукти 
се борави и те се съхраняват по начин, предотвратяващ рис
ковете от замърсяване;

в) по целесъобразност, по време на всички видове преработка на 
странични животински продукти и производни продукти, 
всяка част на страничния животински продукт и производ
ните продукти се обработва при определена температура за 
определен период от време, като се предотвратяват всякакви 
рискове от повторно замърсяване;

г) операторите проверяват редовно приложимите параметри, 
по-специално температура, налягане, време, размер на части
ците, по целесъобразност, с помощта на автоматични уреди;

д) установяват се и се документират процедури за почистване за 
всички части на обектите или предприятията.

Член 26

Боравене със странични животински продукти в 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост

1. Обработката, преработката и съхранението на странични 
животински продукти в обекти или предприятия, одобрени или 
регистрирани в съответствие с член  4 от Регламент (ЕО) 
№  853/2004 или в съответствие с член  6 от Регламент (ЕО) 
№ 852/2004, се извършват при условия, изключващи кръстосано 
замърсяване и, по целесъобразност, в специално предназначена за 
тази цел част от обекта или предприятието.

2. Суровини за производството на желатин и колаген, които не 
са предназначени за консумация от човека, може да бъдат съхра
нявани, обработвани или преработвани в обектите със специално 
разрешение за това в съответствие с раздел XIV, глава I, точка 5 и 
раздел XV, глава I, точка 5 от приложение III към Регламент (ЕО) 
№ 853/2004, при условие че предаването на риск от заболяване е 
предотвратено чрез отделянето на такива суровини от суровините 
за производството на продукти от животински произход.

3. Параграфи 1 и  2 се прилагат, без да се засягат специалните 
изисквания, установени във ветеринарното законодателство на 
Общността.

Член  27

Мерки за прилагане

Предвиждат се мерки за прилагане на настоящия раздел и раздел 1 
от настоящата глава във връзка със следното:

а) изискванията за инфраструктура и оборудване, приложими в 
рамките на обекти или предприятия;
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б) хигиенните изисквания, приложими спрямо всички видове 
манипулации на странични животински продукти и произ
водни продукти, включително мерки за изменението на хиги
енните изисквания за обекти или предприятия, посочени в 
член 25, параграф 1;

в) условията и техническите изисквания за боравенето, обработ
ката, преобразуването, преработката и съхранението на стра
нични животински продукти или производни продукти, 
както и условията за обработка на отпадъчни води;

г) доказателствата, представяни от оператора с цел одобряване 
на обработката, преобразуването и преработката на стра
нични животински продукти или производни продукти, във 
връзка с годността им да предотвратят рискове за обществе
ното здраве и здравето на животните;

д) условията за боравенето със странични животински продукти 
или производни продукти от повече от една от категориите, 
посочени в членове  8, 9 или 10, в един и същ обект или 
предприятие:

i) когато тези дейности се извършват отделно;

ii) когато тези дейности се извършват временно при опреде
лени обстоятелства;

е) условията за предотвратяването на кръстосано замърсяване в 
случаите, когато страничните животински продукти се съхра
няват, обработват или преработват в специално предназна
чена за тази цел част от обекта или предприятието, посочена 
в член 26;

ж) стандартните параметри на преобразуване за предприятия за 
производството на биогаз и компост;

з) изискванията, приложими по отношение на изгарянето или 
съвместното изгаряне в предприятия с голям и малък капаци
тет, посочени в член 24, параграф 1, букви б) и в); и

и) изискванията, приложими по отношение на изгарянето на 
странични животински продукти и производни продукти, 
посочени в член 24, параграф 1, буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Р а з д е л  3

П р о ц е д у р и з а с а м о к о н т р о л и а н а л и з н а 
р и с к а и к р и т и ч н и к о н т р о л н и т о ч к и

Член 28

Процедури за самоконтрол

Операторите въвеждат, прилагат и поддържат процедури за 
самоконтрол в своите обекти или предприятия с цел наблюдаване 
спазването на настоящия регламент. Те гарантират, че страничните 
животински продукти или производните продукти, за които има 
подозрения или е известно, че не съответстват на настоящия рег
ламент, не напускат обекта или предприятието, освен когато са 
предназначени за унищожаване.

Член 29

Анализ на риска и критични контролни точки

1. Операторите, извършващи една от следните дейности, 
въвеждат, прилагат и поддържат постоянна писмена процедура 
или процедури, основани на принципите на анализа на риска и 
критичните контролни точки (HACCP) за: 

а) преработката на странични животински продукти;

б) преобразуването на странични животински продукти в биогаз 
и компост;

в) боравенето със и съхранението на повече от една категория 
странични животински продукти или производни продукти в 
един и същ обект или предприятие;

г) производството на храни за домашни любимци.

2. Операторите, посочени в параграф 1, по-специално: 

а) идентифицират опасностите, които трябва да се предотвратят, 
отстранят или намалят до приемливи нива;

б) идентифицират критичните контролни точки на етапа или 
етапите, при които контролът е от съществено значение за 
предотвратяване или отстраняване на даден риск, или нама
ляването му до приемливи нива;

в) определят критични граници на критичните контролни 
точки, разделящи приемливост от неприемливост, за предот
вратяване, отстраняване или намаляване на идентифициран
ите рискове;

г) установяват и провеждат ефективни процедури на наблюде
ние на критичните контролни точки;

д) установяват коригиращи действия, когато наблюдението 
покаже, че някоя критична контролна точка не се 
контролира;

е) установяват процедури за проверка на изпълнението и ефек
тивността на мерките, очертани в букви а) — д). Процедурите 
за проверка се провеждат редовно;

ж) създават документи и архиви, съответстващи на характера и 
размера на предприятията, за да се проследи ефективното 
прилагане на мерките, предвидени в букви а) — е).

3. Когато се променя продукт, процес или който и да е стадий 
на производството, преработката, съхранението или разпростране
нието, операторите преразглеждат своите процедури и правят 
необходимите промени.

4. Мерките за улесняване прилагането на настоящия член може 
да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посо
чена в член 52, параграф 3.
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Член 30

Национални ръководства за добра практика

1. При необходимост, компетентните органи насърчават изгот
вянето, разпространението и доброволното прилагане на нацио
нални ръководства за добра практика, по-специално за прилагане 
на принципите на HACCP, посочени в член 29. Операторите може 
да използват подобни ръководства на доброволна основа.

2. Компетентният орган оценява националните ръководства, за 
да гарантира, че: 

а) те са изготвени в процес на консултация с представители на 
страните, чиито интереси могат да бъдат съществено засег
нати, както и че са разпространени на операторите по сек
тори; и

б) съдържанието им може да бъде приложено на практика в сек
торите, за които се отнасят.

ГЛАВА II

Пускане на пазара

Р а з д е л 1

С т р а н и ч н и ж и в о т и н с к и п р о д у к т и и 
п р о и з в о д н и п р о д у к т и з а х р а н е н е н а 

с е л с к о с т о п а н с к и ж и в о т н и , с и з к л ю ч е н и е н а 
ж и в о т н и с ц е н н а к о ж а

Член 31

Пускане на пазара

1. Страничните животински продукти и производните про
дукти, предназначени за хранене на селскостопански животни, с 
изключение на животни с ценна кожа, може да бъдат пускани на 
пазара, при условие че: 

а) представляват или са получени от материал от категория 3, 
различен от посочения в член 10, букви н), о) и п);

б) са съответно събрани или преработени в съответствие с усло
вията за стерилизация под налягане или в съответствие с други 
условия за предотвратяване появата на рискове за обществе
ното здраве и здравето на животните в съответствие с прие
тите съгласно член 15 мерки и с всякакви мерки, установени 
в съответствие с параграф 2 от настоящия член; и

в) получени са от одобрени или регистрирани обекти или пред
приятия, в зависимост от приложимото за страничния живо
тински продукт или производния продукт.

2. Може да бъдат предвидени мерки за прилагането на настоя
щия член във връзка с общественото здраве и здравето на живот
ните при събирането, преработката и обработката на странични 
животински продукти и производните продукти, посочени в 
параграф 1. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4. 

Р а з д е л  2

О р г а н и ч н и т о р о в е и п о д о б р и т е л и н а 
п о ч в а т а

Член 32

Пускане на пазара и употреба

1. Органични торове и подобрители на почвата може да се пус
кат на пазара и да се използват, при условие че: 

а) са получени от материал от категория 2 или категория 3;

б) са произведени в съответствие с условията за стерилизация 
под налягане или в съответствие с други условия за предот
вратяване появата на рискове за общественото здраве и здра
вето на животните, в съответствие с установените съгласно 
член  15 изисквания и с всякакви мерки, установени в съот
ветствие с параграф 3 от настоящия член;

в) са получени от одобрени или регистрирани обекти или пред
приятия, в зависимост от случая; и

г) в случая на месокостно брашно, получено от материал от 
категория 2, и преработени животински протеини, предназ
начени за употреба като или в състава на органични торове и 
подобрители на почвата, същите са смесени с компонент, с 
цел изключване на последващата употреба на сместа за хра
нителни цели, и са маркирани, когато това се изисква съгла
сно мерките, приети съгласно параграф 3.

Освен това, остатъците от храносмилането при преобразуване в 
биогаз или компост може да бъдат пускани на пазара и използвани 
като органични торове или подобрители на почвата.

Държавите-членки може да приемат или запазят националните си 
правила, налагащи допълнителни условия за или ограничаващи 
употребата на органични торове и подобрители на почвата, при 
условие че те са оправдани от съображения за защита на общест
веното здраве и здравето на животните.

2. Чрез дерогация от параграф  1, буква  г), не се изисква смес
ване за материали, чиято употреба за хранителни цели е изкл
ючена поради техния състав или опаковка.

3. Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоя
щия член във връзка със следното: 

а) свързаните с общественото здраве и здравето на животните 
условия за производството и употребата на органичните 
торове и подобрителите на почвата;

б) компонентите или веществата за маркиране на органичните 
торове или подобрителите на почвата;

в) компонентите, които да се смесват с органичните торове или 
подобрителите на почвата;

г) допълнителните условия като например какви методи се 
използват за маркиране, и минималните съотношения, които 
се спазват при приготвянето на сместа, с цел изключване упот
ребата на такива торове или подобрители на почвата за хра
нителни цели; и

GB.г9002.11.41



Официален вестник на Европейския съюз 14.11.2009 г.

д) случаите на изключване прилагането на изискванията за смес
ване по отношение на материалите поради техния състав или 
опаковка.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Р а з д е л 3

П р о и з в о д н и п р о д у к т и , у р е д е н и в 
о п р е д е л е н и д р у г и з а к о н о д а т е л н и а к т о в е н а 

о б щ н о с т т а

Член 33

Пускане на пазара

Операторите могат да пускат на пазара следните производни 
продукти:

а) козметични продукти по смисъла на определението в член 1, 
параграф 1 от Директива 76/768/ЕИО;

б) активни имплантируеми медицински изделия по смисъла на 
определението в член  1, параграф  2, буква  в) от Директива 
90/385/ЕИО;

в) медицински изделия по смисъла на определението в член  1, 
параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО;

г) медицински диагностични изделия in vitro по смисъла на 
определението в член  1, параграф  2, буква  б) от Директива 
98/79/ЕО;

д) ветеринарни лекарствени продукти по смисъла на определе
нието в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО;

е) лекарствени продукти по смисъла на определението в член 1, 
параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО.

Член 34

Производство

1. Вносът, събирането и придвижването на странични живо
тински продукти или производни продукти, предназначени за 
обекти или предприятия за производство на производните про
дукти, посочени в член 33, и производството на тези производни 
продукти се осъществяват в съответствие със общностното законо
дателство, посочено в същия член. 

Неизползваните материали от тези обекти или предприятия се 
унищожават в съответствие със същото законодателство. 

2. Настоящият регламент обаче се прилага в случаите, когато 
общностното законодателство, посочено в член 33, не предвижда 
условия за контрол върху потенциалните рискове за общественото 
здраве или здравето на животните в съответствие с целите на нас
тоящия регламент.

Р а з д е л  4

Д р у г и п р о и з в о д н и п р о д у к т и

Член 35

Пускане на пазара на храни за домашни любимци

Операторите могат да пускат на пазара храни за домашни 
любимци, при условие че:

а) продуктите са получени:

i) от материал от категория 3, различен от материала, посо
чен в член 10, букви н), о) и п);

ii) при внос на храни за домашни любимци или на храни за 
домашни любимци, произведени от вносни материали — 
от материал от категория 1, посочен в член  8, буква  в), 
при спазване на условията, установени съгласно член 40, 
първа алинея, буква а); или

iii) в случай на сурови храни за домашни любимци — от 
материал, посочен в член  10, буква  a) и буква  б), под
точки i) и  ii); и

б) гарантират контрол върху рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните посредством безопасна обработка в 
съответствие с член 38, когато безопасното снабдяване в съот
ветствие с член 37 не гарантира достатъчен контрол.

Член 36

Пускане на пазара на други производни продукти

Операторите могат да пускат на пазара производни продукти, раз
лични от посочените в членове 31, 32, 33 и 35, при условие че:

а) тези продукти:

i) не са предназначени за употреба при хранене на селско
стопански животни или за прилагане върху почва, от 
която ще се хранят такива животни; или

ii) са предназначени за храна на животни с ценна кожа; и

б) гарантират контрола върху рисковете за здравето на хората и 
животните чрез:

i) безопасно снабдяване в съответствие с член 37;

ii) безопасна обработка в съответствие с член  38, когато 
безопасното снабдяване не гарантира достатъчен конт
рол; или

iii) проверка, че продуктите се използват само за безопасни 
крайни приложения в съответствие с член  39, когато 
безопасната обработка не гарантира достатъчен контрол.
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Член 37

Безопасно снабдяване

1. Безопасното снабдяване включва употребата на материал: 

а) от който не произтичат неприемливи рискове за общественото 
здраве и здравето на животните;

б) който е събран и превозен от точката на събиране до произ
водствения обект или предприятие при условия, които изкл
ючват рискове за общественото здраве и здравето на 
животните; или

в) който е внесен в Общността и транспортиран от точката на 
първо влизане до производствения обект или предприятие 
при условия, които изключват рискове за общественото здраве 
и здравето на животните.

2. За целите на безопасното снабдяване операторите осигуря
ват документиране на изпълнението на изискванията на параг
раф  1, включително, когато е необходимо, доказателства за 
безопасността на мерките за биологична сигурност, предприети с 
цел изключване появата от изходния материал на рискове за 
общественото здраве и здравето на животните. 

Тази документация се предоставя на разположение на компетен
тния орган при поискване. 

В случая, посочен в параграф 1, буква в), пратките се придружават 
от здравен сертификат, съответстващ на образеца, приет в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 3. 

Член 38

Безопасна обработка

Безопасната обработка включва прилагането към използвания 
материал на производствен процес, който намалява до приемливо 
ниво рисковете за общественото здраве и здравето на животните, 
породени от използвания материал или от други вещества, полу
чени вследствие на производствения процес.

Гарантира се, по-специално чрез изследвания на крайния продукт, 
че производният продукт не представлява неприемлив риск за 
общественото здраве и здравето на животните.

Член 39

Безопасни крайни приложения

Безопасните крайни приложения включват употребата на произ
водни продукти:

а) при условия, от които не произтичат неприемливи рискове за 
общественото здраве и здравето на животните; или

б) от които е възможно да произтича риск за общественото 
здраве и здравето на животните — за специфични цели, при 
условие че тази употреба е оправдана от предвидени в общ
ностното законодателство цели, по-специално за защита на 
общественото здраве и здравето на животните.

Член 40

Мерки за прилагане

Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия раз
дел във връзка със следното:

а) условията за пускането на пазара на вносни храни за домашни 
любимци или на храни за домашни любимци, произведени от 
вносни материали, от материал от категория 1, посочен в 
член 8, буква в);

б) условията за безопасното снабдяване със и придвижване на 
материал, който да се използва при условия, които изключ
ват риска за общественото здраве и здравето на животните;

в) документацията, посочена в член  37, параграф  2, първа 
алинея;

г) параметрите на производствения процес, посочен в член  38, 
първа алинея, по-специално по отношение прилагането на 
физическа или химическа обработка към използвания 
материал;

д) изискванията за изследванията, приложими към крайния про
дукт; и

е) условията за безопасната употреба на производни продукти, 
които представляват риск за общественото здраве или здра
вето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

ГЛАВА III

Внос, транзитно преминаване и износ

Член 41

Внос и транзитно преминаване

1. Страничните животински продукти и производните про
дукти се внасят във или изпращат за транзитно преминаване през 
Общността в съответствие със: 

а) приложимите изисквания на настоящия регламент и мерките 
за неговото прилагане за конкретния страничен животински 
продукт или производен продукт, които са най-малко толкова 
строги, колкото изискванията, приложими към производ
ството и пускането на пазара на такива странични животин
ски продукти или производни продукти в рамките на 
Общността;

б) условия, признати най-малко за равностойни на изисква
нията, приложими съгласно общностното законодателство 
към производството и пускането на пазара на такива стра
нични животински продукти или производни продукти; или

в) в случая на страничните животински продукти и производ
ните продукти, посочени в членове 33, 35 и 36 — изисква
нията, посочени в тези членове.
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Мерките, посочени в първа алинея, буква  б), предназначени да 
изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез 
допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регу
лиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

2. Чрез дерогация от параграф 1 вносът и транзитното преми
наване на: 

а) специфичен рисков материал се осъществяват единствено в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001;

б) странични животински продукти или производни продукти, 
смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в 
Решение 2000/532/ЕО, се осъществяват единствено при спаз
ване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

в) материал от категория 1, материал от категория 2 и произ
водните им продукти, които не са предназначени за производ
ството на производните продукти, посочени в членове 33, 35 
и 36, се осъществяват само при условие че са приети правила 
за техния внос в съответствие с член 42, параграф 2, буква а);

г) странични животински продукти и производни продукти, 
предназначени за целите, посочени в член 17, параграф 1, се 
осъществяват в съответствие с националните мерки, които 
гарантират контрола върху рисковете за общественото здраве 
и здравето на животните до приемането на хармонизираните 
условия, посочени в член 17, параграф 2.

3. В случай на внос и транзитно преминаване на материал от 
категория 3 и производните му продукти, се установяват съответ
ните изисквания, както е посочено в параграф  1, първа алинея, 
буква а). 

Тези изисквания може да посочват, че пратките: 

а) трябва да идват от трета държава или част от трета държава, 
включена в списък в съответствие с параграф 4;

б) трябва да произхождат от обекти или предприятия, одобрени 
или регистрирани от компетентния орган на третата държава 
на произход и да бъдат включени от органа в списък за тази 
цел; и

в) трябва да се придружават на точката на влизане в Общността, 
където се извършват ветеринарните проверки, от документа
ция, например търговски документ или здравен сертификат и, 
по целесъобразност, от декларация, която съответства на обра
зеца, установен съгласно член  42, параграф  2, първа алинея, 
буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

До приемането на изискванията, посочени във втора алинея, 
букви  а) и  в), държавите-членки определят тези изисквания с 
национални мерки.

4. Списъците на трети държави или части от трети държави, от 
които могат да бъдат внасяни странични животински продукти 
или производни продукти или същите да преминават транзитно 
през Общността, се изготвят в съответствие с процедурата по регу
лиране, посочена в член  52, параграф  3, като се отчита 
по-специално: 

а) законодателството на третата държава;

б) организацията на компетентния орган на третата държава и 
неговите служби за инспекция, правомощията на тези служби, 
надзора, на който подлежат, и правомощията им да следят за 
ефективно прилагането на своето законодателство;

в) действителните ветеринарно-санитарни условия, прилагани за 
производството, изработката, боравенето, съхранението и 
изпращането на продукти от животински произход, предназ
начени за Общността;

г) гаранциите, които третата държава може да предостави 
относно спазването на съответните ветеринарно-санитарни 
условия;

д) опита по отношение предлагането на пазара на продукти от 
трети държави и резултатите от проверките при вноса;

е) резултатите от инспекциите на Общността в третата държава;

ж) здравния статус на добитъка, другите домашни животни и 
дивата фауна в третата държава, като се отделя особено вни
мание на екзотичните болести по животните и всички аспекти 
на общата здравна обстановка в страната, които може да пред
ставляват риск за общественото здраве или за здравето на 
животните в Общността;

з) периодичността и бързината, с които третата държава осигу
рява информация за съществуването на инфекциозни болести 
по животните на своя територия, по-специално за болестите, 
изброени в Здравния кодекс за сухоземните животни и 
Здравния кодекс за водните животни на Световната органи
зация за здравето на животните;

и) действащите в третата държава правила за профилактика и 
контрол върху инфекциозните болести по животните и тях
ното приложение, включително правилата за внос от други 
трети държави.

Списъците на обекти или предприятия, посочени в параграф  3, 
втора алинея, буква  б), се актуализират и се съобщават на Коми
сията и на държавите-членки, и се предоставят на обществеността.

Член  42

Мерки за прилагане

1. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 
член  52, параграф  3, се приемат мерки за прилагане на член  41, 
които може да изключват страничните животински продукти или 
производните продукти, произведени в определени предприятия 
или обекти, от внос или транзитно преминаване, с цел защита на 
общественото здраве или здравето на животните.
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2. Останалите мерки за прилагане на член  41 се предвиждат 
във връзка със следното: 

а) условията за внос и транзитно преминаване на материали от 
категория 1 и категория 2 и на производните им продукти;

б) ограниченията по отношение на общественото здраве или 
здравето на животните, приложими към вносен материал от 
категория 3 или производните му продукти, които могат да се 
установяват чрез позоваване на списъци на Общността на 
трети държави или части от трети държави, изготвени в съот
ветствие с член  41, параграф  4 или за други цели за защита 
на общественото здраве и здравето на животните;

в) условията за производството на странични животински про
дукти или производни продукти в обекти или предприятия в 
трети държави; тези условия може да включват правила за 
контрол от страна на съответния компетентен орган на такива 
обекти или предприятия и може да освобождават от изиск
ването за одобрение или регистрация по член 41, параграф 3, 
втора алинея, буква  б) определени видове предприятия или 
обекти, боравещи със странични животински продукти или 
производни продукти; и

г) образците на здравни сертификати, търговски документи и 
декларации, които трябва да придружават пратките, като 
уточняват условията, съгласно които е възможно да бъде 
заявено, че съответните странични животински продукти или 
производни продукти са събрани или произведени в съответ
ствие с изискванията на настоящия регламент.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Член 43

Износ

1. Забранява се износът на предназначени за изгаряне или 
депониране в депо странични животински продукти и производни 
продукти.

2. Забранява се износът на странични животински продукти и 
производни продукти към трети държави, които не са членки на 
ОИСР, с цел употреба в предприятия за производство на биогаз 
или компост.

3. Материал от категория 1, материал от категория 2 и произ
водните им продукти се изнасят само за цели, различни от посо
чените в параграфи 1 и 2, при условие че са установени правила за 
техния износ. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4. 

4. Член 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно изнасяните 
от Общността храни и фуражи се прилага mutatis mutandis към 
износа на материал от категория 3 или производните му продукти 
в съответствие с настоящия регламент.

5. Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, износът на: 

а) специфичен рисков материал се осъществява единствено 
съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001;

б) странични животински продукти или производни продукти, 
смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в 
Решение 2000/532/ЕО, се осъществява единствено при спаз
ване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

ДЯЛ  III

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Официален контрол

Член 44

Процедура по одобряване

1. Компетентният орган одобрява обекти или предприятия 
само в случаите, когато преди започване на всяка дейност посеще
ние на място е доказало, че отговарят на съответните изисквания, 
установени в съответствие с член 27.

2. Компетентният орган може да даде условно одобрение, ако 
от посещението на място личи, че обектът или предприятието 
отговаря на всички изисквания по отношение на инфраструктурата 
и оборудването, с оглед осигуряване на прилагането на оператив
ните процедури в съответствие с настоящия регламент. Компетент
ният орган дава окончателно одобрение, ако при ново посещение 
на място, направено в срок от три месеца от датата на издаване на 
условното одобрение, става ясно, че обектът или предприятието 
отговаря на другите изисквания, посочени в параграф  1. Ако е 
постигнат явен напредък, но обектът или предприятието все още 
не отговаря на всички тези изисквания, компетентният орган може 
да удължи срока на условното одобрение. Срокът на условното 
одобрение обаче не може да превишава общо шест месеца.

3. Операторите осигуряват спиране на експлоатацията на 
обекта или предприятието, ако компетентният орган оттегли одоб
рението си или, в случай на условно одобрение, не го продължи 
или не даде пълно одобрение.

Член 45

Официален контрол

1. Без да се засяга член 5, компетентният орган на равни интер
вали от време упражнява официален контрол и надзор върху 
боравенето със страничните животински продукти и производните 
продукти, включени в приложното поле на настоящия регламент.

2. Членове 41 и 42 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се прила
гат mutatis mutandis към официалния контрол, извършван с цел 
проверка на съответствието с настоящия регламент.
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3. Когато упражнява официален контрол, компетентният орган 
може да отчита съблюдаването на ръководствата за добра 
практика.

4. Може да бъдат предвидени подробни правила за прилагане 
на настоящия член, включително правила относно референтните 
методи за микробиологичен анализ. 

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4. 

Член 46

Спиране, оттегляне на одобрение и забрана на дейностите

1. Ако официалният контрол и надзорът, осъществен от ком
петентния орган, покажат неизпълнението на едно или повече 
изисквания на настоящия регламент, компетентният орган пред
приема съответни действия. 

Компетентният орган по-специално, в съответствие с естеството и 
сериозността на недостатъците и възможните рискове за общест
веното здраве и здравето на животните: 

а) спира действието на одобренията на обекти или предприятия, 
одобрени съгласно настоящия регламент, ако:

i) условията за одобряването или експлоатирането на 
обекта или предприятието вече не се изпълняват;

ii) от оператора може да се очаква да отстрани недостатъ
ците в разумен срок; и

iii) потенциалните рискове за общественото здраве и здра
вето на животните не изискват действия в съответствие с 
буква б);

б) оттегля одобрения на обекти или предприятия, одобрени 
съгласно настоящия регламент, ако:

i) условията за одобряването или експлоатирането на 
обекта или предприятието вече не се изпълняват; и

ii) от оператора не може да се очаква да отстрани недостатъ
ците в разумен срок

— поради причини, свързани с инфраструктурата на 
обекта или предприятието, 

— поради причини, свързани с личния капацитет на 
оператора или на служителите под негов надзор, или 

— поради сериозни рискове за общественото здраве и 
здравето на животните, изискващи значителни про
мени в експлоатацията на обекта или предприя
тието, преди операторът да може да подаде 
заявление за последващо одобрение;

в) налага конкретни задължителни изисквания към обекти или 
предприятия с цел отстраняване на съществуващите 
недостатъци.

2. Компетентният орган налага, в съответствие с естеството и 
сериозността на недостатъците и възможните рискове за общест
веното здраве и здравето на животните, временна или постоянна 
забрана на операторите, посочени в член  23, параграфи 1 и  3 и 
член  24, параграф  1, да извършват дейност по настоящия регла
мент, в зависимост от случая, след получаване на информация, 
сочеща: 

а) неизпълнение на изискванията на общностното законодател
ство; и

б) появата на потенциални рискове за общественото здраве или 
здравето на животните от тази дейност.

Член  47

Списъци

1. Всяка държава-членка изготвя списък на обектите, пред
приятията и операторите, одобрени или регистрирани в съответ
ствие с настоящия регламент на нейната територия. 

Тя определя официален номер на всеки одобрен или регистриран 
обект, предприятие или оператор, който номер идентифицира 
обекта, предприятието или оператора по отношение естеството на 
неговите дейности. 

Държавите-членки посочват, ако е приложимо, официалния 
номер, определен на обекта, предприятието или оператора съгла
сно друго общностно законодателство. 

Държавите-членки предоставят на Комисията и на другите 
държави-членки достъп до списъците на одобрени или регистри
рани обекти, предприятия и оператори. 

Държавите-членки поддържат актуални списъците на одобрени 
или регистрирани обекти, предприятия и оператори, и предоста
вят достъп до тях на останалите държави-членки и на 
обществеността. 

2. Мерките за прилагане на настоящия член може да се прие
мат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 
член 52, параграф 3, по-специално по отношение на: 

а) формата на списъците, посочени в параграф 1; и

б) процедурата за предоставяне на достъп до списъците, посо
чени в параграф 1.

Член 48

Контрол върху изпращането към други държави-членки

1. Когато оператор възнамерява да изпрати към друга държава-
членка материал от категория 1, материал от категория 2, месоко
стно брашно или животински мазнини, получени от материали от 
категория 1 или категория 2, той информира компетентния орган 
на държавата-членка на произход и на държавата-членка на 
местоназначение. 

В рамките на определен срок, компетентният орган на държавата-
членка по местоназначение взема по заявлението на оператора 
решение: 

а) за отказ на приемането на пратката; или

б) за безусловно приемане на пратката; или
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в) за приемане на пратката при следните условия:

i) ако производните продукти не са преминали стерилиза
ция под налягане, те трябва да преминат такава обра
ботка; или

ii) страничните животински продукти или производните 
продукти трябва да отговарят на всички условия за изпра
щането на пратката, които са оправдани от гледна точка 
на защитата на общественото здраве и на здравето на 
животните с цел гарантиране, че със страничните живо
тински продукти и производните продукти се борави в 
съответствие с настоящия регламент.

2. Образците на заявленията от операторите, посочени в параг
раф  1, може да се приемат в съответствие с процедурата по регу
лиране, посочена в член 52, параграф 3.

3. В съответствие с Решение 2004/292/ЕО компетентният 
орган на държавата-членка по произход информира чрез системата 
TRACES компетентния орган на държавата-членка по местон
азначението за изпращането към държавата-членка по местон
азначението на всяка пратка със 

а) странични животински продукти или производни продукти, 
посочени в параграф 1;

б) преработени животински протеини, получени от материал от 
категория 3.

След като получи информация за изпращането, компетентният 
орган на държавата-членка по местоназначението информира чрез 
системата TRACES компетентния орган на държавата-членка по 
произход за пристигането на всяка пратка.

4. Материалите от категория 1 и категория 2, месокостното 
брашно и животинските мазнини, посочени в параграф 1, се транс
портират директно до обекта или предприятието по местоназна
чение, което трябва да е регистрирано или одобрено в съответствие 
с членове 23, 24 и 44, или, в случай на оборски тор — в стопанс
твото по местоназначение.

5. Когато странични животински продукти или производни 
продукти се изпращат в други държави-членки през територията 
на трета държава, те се изпращат в запечатани в държавата-членка 
на произход пратки и се придружават от здравен сертификат. 

Запечатаните пратки се въвеждат обратно на територията на Общ
ността само през граничен инспекционен пункт в съответствие с 
член 6 от Директива 89/662/ЕИО. 

6. Чрез дерогация от параграфи 1—5, посочените в тях стра
нични животински продукти или производни продукти, които са 
смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в 
Решение 2000/532/ЕО, се изпращат в други държави-членки само 
при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

7. Може да бъдат приемани мерки за прилагане на настоящия 
член във връзка със следното: 

а) определянето на срок за вземане на решението на компетен
тния орган, посочено в параграф 1;

б) допълнителните условия за изпращане на страничните живо
тински продукти или производните продукти, посочени в 
параграф 4;

в) образците на здравните сертификати, които трябва да придру
жават пратки, изпратени в съответствие с параграф 5; и

г) условията, съгласно които страничните животински продукти 
или производните продукти, предназначени за изложбени 
образци, творчески дейности, диагностични, образователни 
или научноизследователски цели, може да бъдат изпращани 
в други държави-членки, чрез дерогация от параграфи 1—5 
на настоящия член.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

8. Мерките за прилагане на настоящия член може да уточня
ват условията, съгласно които, чрез дерогация от параграфи 1—4, 
компетентните органи могат да разрешат: 

а) изпращането на оборски тор, транспортиран между две точки 
в едно и също стопанство или между стопанства, разполо
жени в граничните райони на държавите-членки с обща 
граница;

б) изпращането на други странични животински продукти, 
транспортирани между обекти или предприятия, разполо
жени в граничните райони на държавите-членки с обща гра
ница; и

в) транспортирането на мъртъв домашен любимец за изгаряне в 
обект или предприятие, разположени в граничен район на 
друга държава-членка, с която съществува обща граница.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответ
ствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, 
параграф 4.

Член 49

Контрол на Общността в държавите-членки

1. Експертите на Комисията може да извършват проверки на 
място в сътрудничество с компетентните органи на държавите-
членки, дотолкова доколкото това е необходимо за еднообразното 
прилагане на настоящия регламент. 

Държавата-членка, на чиято територия се извършва проверката, 
оказва на експертите необходимото съдействие за изпълнението на 
техните задачи. 

Комисията информира компетентния орган за резултатите от 
извършените проверки. 

2. Мерки за прилагане на настоящия член може да се приемат 
в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член  52, 
параграф 3, по-специално по отношение на процедурата за сътруд
ничество с националните органи.
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Член 50

Прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 за целите на 
определен вид контрол

1. Член 46 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се прилага mutatis 
mutandis към контрола, извършван от Общността в трети държави 
с цел проверка на съответствието с настоящия регламент.

2. Член 50, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 882/2004 
се прилага mutatis mutandis към поетапното въвеждане на изиск
ванията на член 41, параграф 3 от настоящия регламент.

3. Член 52 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се прилага mutatis 
mutandis към контрола, извършван от трети държави в държави-
членки във връзка с дейности по настоящия регламент.

ГЛАВА II

Заключителни разпоредби

Член 51

Разпоредби на националното право

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички раз
поредби на националното право, които те приемат в области, 
попадащи в тяхната компетентност и които касаят пряко правил
ното прилагане на настоящия регламент.

Член 52

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на животните, създаден с член 58, параг
раф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат чле
нове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид раз
поредбите на член 8 от него.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат чле
нове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид раз
поредбите на член 8 от него. 

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, 
се определя на три месеца. 

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и член  7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взе
мат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1—4 и параграф  5, буква  б) и член  7 от Решение 
1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от 
него. 

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, 
буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се опре
делят съответно на два месеца, един месец и два месеца. 

6. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, 
параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 53

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции за нарушаване 
на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-
членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до
4  юни 2011  г. и я уведомяват незабавно за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Член 54

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1774/2002 се отменя, считано от 4 март 2011 г.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 се считат за позо
вавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таб
лица за съответствие в приложението.

Член  55

Преходна мярка

Обектите, предприятията и ползвателите, одобрени или регистри
рани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 преди 4 март 
2011 г. се считат за одобрени или регистрирани, в зависимост от 
съответните изисквания, в съответствие с настоящия регламент.

Член  56

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 4 март 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки.

Съставено в Страсбург на 21 октомври 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

J. BUZEK

За Съвета
Председател

C. MALMSTRÖM
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1774/2002 Настоящият регламент

Член 1 Членове 1 и 2

Член 2 Член 3

Член 3, параграф 1 Член 4, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 2 Член 41, параграф 3, четвърта алинея

Член 3, параграф 3 Член 4, параграфи 3, 4 и 5

Член 4, параграф 1 Член 8

Член 4, параграф 2 Членове 12, 15 и 16

Член 4, параграф 3 Член 24, букви з), и) и й)

Член 4, параграф 4 Член 41, параграф 2, буква в), член 43, параграф 3 и 
параграф 5, буква а)

Член 5, параграф 1 Член 9

Член 5, параграф 2 Членове 13, 15 и 16

Член 5, параграф 3 Член 24, букви з), и) и й)

Член 5, параграф 4 Член 41, параграф 2, буква в) и член 43, параграф 3

Член 6, параграф 1 Член 10

Член 6, параграф 2 Членове 14, 15 и 16

Член 6, параграф 3 Член 24, букви з), и) и й)

Член 7 Член 21

Член 8 Член 48

Член 9 Член 22

Членове 10—15, 17 и 18 Членове 23, 24, 27 и 44

Член 16 Член 6

Член 19 Член 31

Член 20, параграф 1 Членове 35 и 36

Член 20, параграф 2 Член 32

Член 20, параграф 3 Член 36

Член 21 —

Член 22 Член 11

Член 23 Членове 17 и 18

Член 24 Член 19

Член 25 Членове 28 и 29

Член 26 Членове 45, 46 и 47

Член 27 Член 49

Член 28 Член 35, буква а), подточка ii) и член 41, параграф 1

Член 29 Членове 41 и 42

Член 30 Член 41, параграф 1, буква б)

Член 31 Член 50, параграф 1

Член 32 —

Член 33 Член 52

Член 34 —

Член 35 Член 15, параграф 2 и член 51

Член 36 —

Член 37 Член 54

Член 38 Член 56
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