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BILAG VII

SPECIFIKKE KRAV TIL FORARBEJDNING OG AFSÆTNING AF FORARBEJDET
ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE FORARBEJDEDE PRODUKTER,

DER KAN ANVENDES SOM FODERMIDLER

KAPITEL I

SPECIFIKKE KRAV FOR GODKENDELSE AF KATEGORI 3-FORARBEJDNINGSANLÆG

Ud over de generelle krav, der er fastlagt i bilag V, gælder følgende krav:

A. Anlæg

1. Anlæg til forarbejdning af kategori 3-materiale må ikke være anbragt samme sted som anlæg
til forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale, medmindre de befinder sig i en fuld-
stændig separat bygning.

2. Myndighederne kan dog tillade, at et kategori 3-forarbejdningsanlæg midlertidigt anvendes til
forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale, hvis et omfattende udbrud af en epi-
zooti eller andre ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder medfører kapacitetsmangel
på kategori 1- eller 2-forarbejdningsanlæg.

Myndighederne skal på ny godkende kategori 3-forarbejdningsanlægget i overensstemmelse
med artikel 17, før det igen må forarbejde kategori 3-materiale.

3. Kategori 3-forarbejdningsanlæg skal være forsynet med:

a) udstyr til kontrol af tilstedeværelse af uvedkommende materiale, såsom emballage,
metalstykker mv., i de animalske biprodukter, og

b) hvis myndighedernes regelmæssige eller konstante tilstedeværelse er nødvendig som
følge af mængden af de behandlede produkter, et tilstrækkeligt udstyret, aflåseligt
lokale, der kun står til disposition for inspektionstjenesten.
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B. Råvarer

4. Kun det kategori 3-materiale, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a)-j), og som er blevet
behandlet, oplagret og transporteret i overensstemmelse med artikel 22, må anvendes til frem-
stilling af forarbejdet animalsk protein og andre fodermidler.

5. Inden forarbejdningen skal animalske biprodukter kontrolleres for forekomst af uvedkom-
mende materiale. Dette skal, hvis det forekommer, fjernes omgående.

C. Forarbejdningsnormer

6. De kritiske kontrolpunkter, der er afgørende for omfanget af den varmebehandling, der
anvendes ved forarbejdningen, fastlægges for hver forarbejdningsmetode som anført i bilag V,
kapitel III. De kritiske kontrolpunkter skal mindst omfatte:

– råvarens partikelstørrelse

– den opnåede temperatur ved varmebehandlingen

– det tryk, råvaren udsættes for, hvis det er relevant, og

– varmebehandlingens varighed eller tilførselshastigheden for kontinuerlige systemer

Der skal for processen fastsættes minimumsnormer for hvert af de relevante kritiske kontrol-
punkter.

7. Der skal opbevares fortegnelser omfattende mindst to år, der viser, at minimumsværdierne for
processen er opnået for hvert af de kritiske kontrolpunkter.

8. Der skal anvendes nøjagtigt kalibrerede målere/registreringsanordninger til løbende overvåg-
ning af forarbejdningsbetingelserne. Der skal føres fortegnelser over datoerne for kalibrerin-
gen af målere/registreringsanordninger, og disse opbevares i mindst to år.
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9. Materiale, der ikke har fået den krævede varmebehandling (f.eks. materiale, som er blevet
fjernet ved opstarten, eller som er lækket under kogningen), skal på ny gennemgå varme-
behandling eller indsamles og forarbejdes på ny.

D. Forarbejdede produkter

10. Prøver af de endelige produkter, der udtages under oplagringen eller ved udlagringen fra for-
arbejdningsanlægget, skal overholde følgende normer:

Salmonella: Ingen i 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceæ: n=5, c=2, m=10, M=300 i 1g

Hvor:

n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis
antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende,
hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover, og

c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig
betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller der-
under.

KAPITEL II

SPECIFIKKE KRAV FOR FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Forarbejdningsnormer

1. Forarbejdet animalsk protein af pattedyr skal have været behandlet efter forarbejdnings-
metode 1.
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2. Forarbejdet animalsk protein af andre dyr end pattedyr, bortset fra fiskemel, skal have været
behandlet efter en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7.

3. Fiskemel skal behandles efter

a) en af forarbejdningsmetoderne eller

b) en metode og parametre, der sikrer, at produktet er i overensstemmelse med de mikro-
biologiske normer, der er fastlagt i kapitel I, punkt 10.

B. Oplagring

4. Forarbejdet animalsk protein skal pakkes og oplagres i nye eller steriliserede sække eller
oplagres i siloer, der er konstrueret til dette formål.

5. Der skal træffes passende foranstaltninger for at minimere kondensering i siloer, transport-
beholdere og elevatorer.

6. Produkter i transportbeholdere, elevatorer og siloer skal beskyttes mod tilfældig kontamine-
ring.

7. Udstyr til behandling af forarbejdet animalsk protein skal holdes rent og tørt og være forsynet
med hensigtsmæssige kontrolsteder, så det kan kontrolleres, at det er rent. Alle lagerfaciliteter
skal tømmes regelmæssigt og renses under hensyntagen til produktionskravene.

8. Forarbejdet animalsk protein skal opbevares tørt. Lækager og kondensering i lagerområdet
skal undgås.

C. Indførsel

9. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af forarbejdet animalsk protein, hvis det:

a) indføres fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XI, del II, eller for så vidt angår
fiskemel, på listen i bilag XI, del III
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b) hidrører fra et forarbejdningsanlæg, som er opført på den liste, der er nævnt i artikel 29,
stk. 4

c) er produceret i overensstemmelse med denne forordning, og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

10. Før forsendelserne kan overgå til fri omsætning i EF skal myndighederne ved indførsel af for-
arbejdet animalsk protein udtage prøver ved grænsekontrolstedet for at sikre overensstem-
melse med kravene i kapitel I, punkt 10. Myndighederne skal

a) udtage prøver af hvert vareparti, der forsendes i løs afladning, og

b) foretage stikprøvekontrol af forsendelser, som er emballeret på fremstillingsvirksom-
heden.

11. Myndighederne kan dog, hvis seks på hinanden følgende prøver af forsendelser i løs afladning
fra et tredjeland har været negative, nøjes med at foretage stikprøvekontrol af de efterfølgende
forsendelser i løs afladning fra det pågældende land. Viser en stikprøve sig at være positiv,
skal de myndigheder, der foretager stikprøvekontrollen, underrette oprindelseslandets myn-
digheder herom, for at disse kan træffe passende foranstaltninger til afhjælpning af forholdet.
Oprindelseslandets myndigheder underretter de myndigheder, der foretager stikprøvekontrol-
len, om de foranstaltninger, der træffes. Viser endnu et resultat sig at være positivt, for så vidt
angår samme oprindelsesland, skal myndighederne udtage prøver af hver enkelt forsendelse
fra det pågældende land, indtil seks på hinanden følgende prøver igen er negative.

12. Myndighederne skal i mindst to år opbevare en oversigt over resultaterne af kontrollen af de
forsendelser, som der er udtaget prøver af.

13. Hvis resultatet af salmonellaundersøgelsen af en forsendelse viser sig at være positivt, skal
forsendelsen enten:

a) behandles efter proceduren i artikel 17, stk. 2, litra a), i direktiv 97/78/EF1 eller

                                                
1 Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for

tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet
(EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).
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b) på ny forarbejdes i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i overensstemmelse med
denne forordning, eller dekontamineres ved en behandling, der er godkendt af myndig-
hederne. Der kan opstilles en liste over tilladte behandlinger efter proceduren i arti-
kel 33, stk. 2. Forsendelsen må ikke overgå til fri omsætning, inden den er blevet
behandlet og i overensstemmelse med kapitel I, punkt 10, af myndighederne er blevet
kontrolleret for salmonella med negativt resultat.

KAPITEL III

SPECIFIKKE KRAV FOR BLODPRODUKTER

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Råvarer

1. Kun blod som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), må anvendes til fremstilling af blod-
produkter.

B. Forarbejdningsnormer

2. Blodprodukter skal have været behandlet efter

a) en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7 eller

b) en metode og parametre, der sikrer, at produktet er i overensstemmelse med de mikro-
biologiske normer, der er fastlagt i kapitel I, punkt 10.
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C. Indførsel

3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af blodprodukter, hvis disse:

a) indføres fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XI, del V

b) hidrører fra et forarbejdningsanlæg, som er opført på den liste, der er omhandlet i arti-
kel 29, stk. 4

c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

KAPITEL IV

SPECIFIKKE KRAV FOR AFSMELTET FEDT OG FISKEOLIE

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Forarbejdningsnormer

1. Afsmeltet fedt fra drøvtyggere skal renses på en sådan måde, at maksimumsindholdet af reste-
rende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent.

B. Indførsel af afsmeltet fedt

2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel til EF af afsmeltet fedt, hvis det:

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IV

b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er omhandlet i
artikel 29, stk. 4

c) er produceret i overensstemmelse med denne forordning
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d) enten

i) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af svin og kommer fra et land eller en del
af et land, der i de seneste 24 måneder har været fri for mund- og klovesyge og i
de seneste tolv måneder har været fri for klassisk svinepest og afrikansk svinepest

ii) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af fjerkræ og kommer fra et land eller en
del af et land, der i de seneste seks måneder har været fri for Newcastle disease og
aviær influenza

iii) helt eller delvis er fremstillet af råvarer af drøvtyggere og kommer fra et land eller
en del af et land, der i de seneste 24 måneder har været fri for mund- og klovesyge
og i de seneste tolv måneder har været fri for kvægpest,

eller

iv) hvis der i den relevante periode har været et udbrud af en af ovennævnte syg-
domme, har undergået en varmebehandling:

– ved mindst 70°C i mindst 30 minutter, eller

– ved mindst 90°C i mindst 15 minutter,

og der registreres og opbevares oplysninger om de kritiske kontrolpunkter, således
at ejeren af eller den, der driver virksomheden, eller disses repræsentanter og om
nødvendigt myndighederne kan overvåge anlæggets drift.  Oplysningerne skal
omfatte partikelstørrelsen, den kritiske temperatur og, hvis det er relevant, den
absolutte tid, trykprofilen, tilførselshastigheden for råvarer og recirkuleringsraten
for fedt og

e) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.
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C. Indførsel af fiskeolie

3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af fiskeolie, hvis den:

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del III

b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er omhandlet i
artikel 29, stk. 4

c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

D. Hygiejnekrav

4. Hvis det afsmeltede fedt eller fiskeolien er emballeret, skal produktet være pakket i nye con-
tainere eller i containere, der er blevet rengjort, og der skal være truffet de nødvendige for-
holdsregler for at undgå rekontaminering. Hvis det er hensigten at foretage bulktransport af
produkterne, skal rør, pumper og bulktanke og alle andre bulkbeholdere eller bulktankvogne,
der anvendes til transport af produkterne fra forarbejdningsanlægget enten direkte om bord på
skibet eller til tanke på landjorden eller direkte til virksomheder, være inspiceret og fundet
rene, inden de tages i anvendelse.

KAPITEL V

SPECIFIKKE KRAV FOR MÆLK, MÆLKEBASEREDE PRODUKTER OG COLOSTRUM

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Forarbejdningsnormer

1. Rå mælk og colostrum skal være produceret under betingelser, som giver tilstrækkelig sikker-
hed med hensyn til dyresundhed. Disse betingelser fastlægges efter proceduren i artikel 33,
stk. 2.
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2. Mælk og behandlede eller forarbejdede mælkeprodukter skal være varmebehandlet ved en
temperatur på mindst 72°C i mindst 15 sekunder eller være opvarmet under en kombination af
temperatur og tid med et mindst tilsvarende varmebehandlingsresultat, som er tilstrækkelig til
at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, efterfulgt af

a) hvis det drejer sig om tørmælk eller tørmælksprodukter, en tørringsproces, eller

b) hvis det drejer sig om et syrnet mælkebaseret produkt, en proces, hvorved pH-værdien
er blevet sænket og holdt under 6,0 i mindst en time.

3. Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 2, skal tørmælk og tørmælksprodukter opfylde følgen-
de krav:

a) Der skal efter tørringen være truffet de fornødne forholdsregler med henblik på at undgå
kontaminering af produkterne, og

b) det færdige produkt skal

i) være pakket i nye containere eller

ii) ved bulktransport transporteres i køretøjer eller containere, der er blevet desinfice-
ret med et af myndighederne godkendt produkt, inden mælken, mælkeproduktet
eller colostrummet påfyldes.

B. Indførsel

4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af mælk og mælkebaserede produkter, hvis de:

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del I
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b) for mælk og mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er
opført på listen i kolonne B i bilaget til beslutning 95/340/EF1, har gennemgået en
pasteurisering, der er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven,
og ledsages af et  sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, som en fast-
lagt i bilag X, kapitel 2 (A)

c) for mælkebaserede produkter med en pH-værdi nedbragt til under 6 fra tredjelande eller
dele af tredjelande, som er opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning
95/340/EF, har gennemgået en pasteurisering, der er tilstrækkelig til at medføre en
negativ reaktion på fosfataseprøven, og ledsages af et sundhedscertifikat i overens-
stemmelse med den model, som er fastlagt i bilag X, kapitel 2 (B)

d) for mælk og mælkebaserede produkter fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er
opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning 95/340/EF, har gennemgået sterili-
sering eller dobbelt varmebehandling, som hver især er tilstrækkelig til at medføre en
negativ reaktion på fosfataseprøven, og ledsages af et sundhedscertifikat i overens-
stemmelse med den model, som er fastlagt i bilag X, kapitel 2 (C), og

e) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29,
stk. 4.

5. Mælk og mælkebaserede produkter indført fra tredjelande eller dele af tredjelande, som er
opført på listen i kolonne C i bilaget til beslutning 95/340/EF, og hvor der er forekommet et
udbrud af mund- og klovesyge i de seneste tolv måneder, eller hvor der er foretaget vaccina-
tion mod mund- og klovesyge i de seneste tolv måneder, skal, inden de føres ind på EF's
område, have været underkastet enten:

a) en sterilisering, hvor der er opnået en Fc-værdi på 3 eller derover, eller

b) en første varmebehandling med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der
opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72°C i mindst 15 sekunder, og
som er tilstrækkelig til at medføre en negativ reaktion på fosfataseprøven, efterfulgt af

i) endnu en varmebehandling med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den,
der er opnået ved den første varmebehandling, og som ville være tilstrækkelig til
at give negativ reaktion på fosfataseprøven, og, når der er tale om tørret mælk
eller et tørret mælkebaseret produkt, tillige efterfulgt af en tørringsproces, eller

                                                
1 Kommissionens beslutning 95/340/EF af 27. juli 1995 om en foreløbig liste over tredjelande,

hvorfra medlemsstaterne tillader import af mælk og mælkebaserede produkter, og om ophæ-
velse af beslutning 94/70/EF (EFT L 200 af 24.8.1995, s. 38). Beslutningen er senest ændret
ved Kommissionens beslutning 96/584/EF (EFT L 255 af 9.10.1996, s. 20).
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ii) syrning, hvor pH-værdien er holdt på under 6 i mindst en time.

6. Hvis der konstateres risiko for indslæbning af en eksotisk sygdom eller enhver anden risiko
for dyresundheden, kan der efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes supplerende betin-
gelser til beskyttelse af dyresundheden.

KAPITEL VI

SPECIFIKKE KRAV FOR GELATINE OG HYDROLYSERET PROTEIN

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Forarbejdningsnormer for gelatine

1. a) Gelatine skal fremstilles ved en proces, der sikrer, at uforarbejdet kategori 3-materiale
har været underkastet en syre- eller alkalibehandling, efterfulgt af en eller flere skylnin-
ger. pH-værdien skal derefter reguleres. Gelatinen skal udvindes ved en eller flere på
hinanden følgende opvarmninger efterfulgt af rensning ved filtrering og sterilisering.

b) Efter at have undergået de i litra a) nævnte processer kan gelatinen tørres og, hvis det er
relevant, pulveriseres eller formes i plader.

c) Brug af andre konserveringsmidler end svovldioxid og hydrogenperoxid er forbudt.

2. Gelatine skal emballeres, pakkes, opbevares og transporteres under tilfredsstillende hygiejne-
forhold. Følgende forholdsregler skal navnlig iagttages:
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a) Der skal være et lokale til opbevaring af indpakningsmateriale og emballager,

b) indpakning og emballering skal foregå i et lokale eller på et sted, som er afsat til for-
målet, og

c) indpakningsmateriale og emballager, der indeholder gelatine, skal være forsynet med
påskriften "Gelatine egnet til foderbrug".

B. Forarbejdningsnormer for hydrolyseret protein

3. Hydrolyseret protein skal fremstilles ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til
minimering af kontamineringen af kategori 3-råvarer. Forberedelse af kategori 3-råvarerne
ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask skal efterfølges af:

a) udsættelse af materialet for en pH-værdi på over 11 i mere end 3 timer ved en tempera-
tur på over 80°C, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140°C i 30 minutter ved et
tryk på over 3,6 bar

b) udsættelse af materialet for en pH-værdi på 1 til 2 og derefter for en pH-værdi på over
11, efterfulgt af en varmebehandling ved 140°C i 30 minutter ved et tryk på 3 bar, eller

c) en tilsvarende fremstillingsproces, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

C. Indførsel

4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af gelatine og hydrolyseret protein, hvis den:

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag X, del XI
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b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29,
stk. 4

c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

KAPITEL VII

SPECIFIKKE KRAV FOR DICALCIUMPHOSPHAT

Foruden de i kapitel I nævnte generelle betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Forarbejdningsnormer

1. Dicalciumphosphat skal fremstilles ved en proces,

a) hvor det sikres, at alt kategori 3-knoglemateriale knuses fint, affedtes med varmt vand
og behandles med fortyndet saltsyre (med en minimumskoncentration på 4% og en pH-
værdi på under 1,5) i mindst to dage

b) som efterfølges af tilsætning af alkali til den fremkomne phosphatopløsning, så der ved
en pH-værdi på 4 til 7 udfældes dicalciumphosphat, og

c) som til sidst lufttørrer denne opløsning i 15 minutter ved en starttemperatur på
270°-325°C og en sluttemperatur på mellem 60° og 65°C,

eller ved en tilsvarende proces, som er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2.
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B. Indførsel

2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af dicalciumphosphat, hvis det:

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag X, del XI

b) kommer fra et forarbejdningsanlæg, som er anført på den liste, der er nævnt i artikel 29,
stk. 4

c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

________________________
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BILAG VIII

KRAV FOR AFSÆTNING AF FODER TIL SELSKABSDYR, TYGGEPINDE OG TYGGEBEN
OG TEKNISKE PRODUKTER

KAPITEL I

KRAV FOR GODKENDELSE AF ANLÆG TIL FREMSTILLING AF FODER TIL
SELSKABSDYR OG TEKNISKE ANLÆG

Virksomheder, der fremstiller  foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter
bortset fra organiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og fedtderivater af kategori 2-materia-
le, skal opfylde følgende krav:

1. De skal have de fornødne faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af det
modtagne materiale, og

2. de skal have de fornødne faciliteter til bortskaffelse af ikke-anvendte animalske biprodukter,
der resterer efter fremstillingen af produkterne i overensstemmelse med denne forordning,
eller det pågældende materiale skal sendes til et forarbejdningsanlæg eller et forbrændings-
eller medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med denne forordning.

KAPITEL II

KRAV FOR FODER TIL SELSKABSDYR, TYGGEPINDE OG TYGGEBEN

A. Råvarer

1. De eneste animalske biprodukter, der må anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr,
tyggepinde og tyggeben, er dem, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra a)-j). Råt foder til sel-
skabsdyr må dog kun fremstilles af de animalske biprodukter, der er nævnt i artikel 6, stk. 1,
litra a).

B. Forarbejdningsstandarder

2. Dåsefoder til selskabsdyr skal underkastes varmebehandling til en Fc-værdi på mindst 3,0.
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3. Forarbejdet foder til selskabsdyr bortset fra dåsefoder skal opvarmes til en kernetemperatur på
mindst 90°C. Efter behandlingen skal der træffes de fornødne forholdsregler for at forhindre,
at produktet udsættes for kontaminering. Det færdige produkt skal pakkes i ny emballage.

4. Tyggepinde og tyggeben skal under fremstillingsprocessen underkastes en varmebehandling,
der er tilstrækkelig til at destruere patogener (herunder salmonella). Efter behandlingen skal
der træffes de fornødne forholdsregler for at forhindre, at produktet udsættes for kontamine-
ring. Det færdige produkt skal pakkes i ny emballage.

5. Råt foder til selskabsdyr skal være indpakket i ny emballage, der forhindrer enhver lækage.
Der skal træffes effektive forholdsregler for at sikre, at produktet i alle led i produktions-
kæden og frem til salgsstedet ikke udsættes for kontaminering. Emballagen skal være forsynet
med en tydelig påskrift med ordlyden "Kun foder til selskabsdyr".

6. Der skal under fremstillingen og/eller under oplagringen (inden afsendelsen) udtages stik-
prøver, som skal undersøges for at kontrollere, at følgende normer er overholdt:

Salmonella: Ingen i 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0.

Hvor

n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges

m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis
antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m

M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende,
hvis antallet af bakterier i en eller flere af de udtagne prøver er M eller derover og

c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig
betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller der-
under.
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C. Indførsel

7. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben, hvis
produkterne

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del X

b) kommer fra anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr, som er godkendt af tredje-
landets myndigheder, og som opfylder de særlige betingelser i denne forordning

c) er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning

d) ledsages,

i) hvis der er tale om dåsefoder til selskabsdyr, af et certifikat i overensstemmelse
med modellen i bilag X, kapitel 3(A)

ii) hvis der er tale om forarbejdet foder til selskabsdyr bortset fra dåsefoder, af et
certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 3(B)

iii) hvis der er tale om tyggepinde eller tyggeben, af et certifikat i overensstemmelse
med modellen i bilag X, kapitel 3(C) eller

iv) hvis der er tale om råt foder til selskabsdyr, af et certifikat i overensstemmelse
med modellen i bilag X, kapitel 3(D).
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KAPITEL III

KRAV FOR GYLLE, FORARBEJDET GYLLE OG FORARBEJDEDE GYLLEPRODUKTER

I. Uforarbejdet gylle

A. Samhandel

1. a) Samhandel med uforarbejdet gylle fra andre dyrearter end fjerkræ og dyr af hestefami-
lien er forbudt undtagen for gylle:

i) der kommer fra et område, som ikke er underkastet restriktioner på grund af en
alvorlig smitsom sygdom, og

ii) som under myndighedernes kontrol skal anvendes på arealer tilhørende en bedrift,
hvis arealer ligger på begge sider af grænsen mellem to medlemsstater.

b) Myndighederne kan dog ved en særlig godkendelse tillade, at der på dens område ind-
føres

i) gylle bestemt til forarbejdning i et teknisk anlæg eller et biogas- eller komposte-
ringsanlæg, der er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med denne
forordning, med henblik på fremstilling af de nedenfor i punkt II omhandlede pro-
dukter. Myndighederne skal tage hensyn til gyllens oprindelse ved godkendelsen
af sådanne anlæg; eller
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ii) gylle, som skal anvendes på en bedrifts arealer; sådan samhandel kan kun finde
sted, hvis både oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstatens myndigheder giver
tilladelse hertil. Når det overvejes at give tilladelse, skal myndighederne især tage
gyllens oprindelse og destination i betragtning, ligesom der tages hensyn til
beskyttelsen af dyresundheden.

Et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, der er fastsat efter proceduren
i artikel 33, stk. 2, skal i sådanne tilfælde ledsage gyllen.

2. For samhandel med uforarbejdet fjerkrægylle gælder følgende betingelser:

a) Gyllen skal komme fra et område, der ikke er underkastet restriktioner på grund af
Newcastle disease eller aviær influenza

b) desuden må uforarbejdet gylle, der kommer fra fjerkræflokke, som er vaccineret mod
Newcastle disease, ikke sendes til en region, der har fået status som "vaccinerer ikke
mod Newcastle disease", jf. artikel 15, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF1, og

c) et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den model, der er fastsat efter proceduren
i artikel 33, stk. 2, skal ledsage gyllen.

                                                
1 Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for

samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra
tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens
beslutning 2000/505/EF (EFT L 201 af 9.8.2000, s. 8).
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3. Samhandel med uforarbejdet hestegylle er ikke underkastet dyresundhedsmæssige betingelser.

B. Indførsel

4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af uforarbejdet gylle, hvis den

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IX

b) alt efter den pågældende dyreart opfylder kravene i punkt 1, litra a)

c) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

II. Forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter

A. Afsætning

5. For afsætning af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter gælder følgende betingelser:

a) De skal komme fra et teknisk anlæg eller et biogas- eller komposteringsanlæg, der er
godkendt af myndighederne i overensstemmelse med denne forordning.

b) De skal være varmebehandlet ved mindst 70°C i mindst 60 minutter eller have under-
gået en tilsvarende behandling efter regler, der er fastsat efter proceduren i artikel 33,
stk. 2.
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c) De skal

i) være fri for salmonella (ingen salmonella i 25 g behandlet produkt)

ii) være fri for enterobacteriaceæ (efter indholdet af aerobe kim: under
1000 kolonidannende enheder pr. g behandlet produkt), og

iii) have gennemgået en behandling til nedbringelse af spore- og toksindannelse, og

d) de skal opbevares således, at kontaminering eller sekundær infektion og optagelse af
vand ikke kan finde sted efter fremstillingen. Med henblik herpå skal oplagring ske

i) i veltillukkede, velisolerede siloer, eller

ii) i veltillukket emballage (plastsække eller storsække).

B. Indførsel

6. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af forarbejdet gylle og forarbejdede gylleprodukter,
hvis de

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del IX

b) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder
de særlige betingelser i denne forordning

c) opfylder kravene i punkt 5, og

d) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6.

III. Guano

7. For afsætning af "guano" gælder ingen dyresundhedsmæssige betingelser.
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KAPITEL IV

KRAV FOR BLOD OG BLODPRODUKTER TIL TEKNISK BRUG, HERUNDER
LÆGEMIDLER, IN VITRO-DIAGNOSTIKA OG LABORATORIEREAGENSER, BORTSET

FRA SERUM FRA DYR AF HESTEFAMILIEN

A. Afsætning

1. For afsætning af de blodprodukter, der er omfattet af dette kapitel, gælder kravene i artikel 20.

B. Indførsel

2. For indførsel af blod gælder kravene i kapitel XI.

3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af blodprodukter, hvis de

a) kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del VI

b) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder
de særlige betingelser i denne forordning, og

c) ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i artikel 29, stk. 6, og

d) har oprindelse i et tredjeland, hvor der for de modtagelige arters vedkommende ikke er
konstateret noget tilfælde af mund- og klovesyge i de seneste 24 måneder eller af vesi-
kulær stomatitis, smitsom blæreudslæt hos svin, kvægpest, pest hos små drøvtyggere,
Rift Valley fever, bluetongue, afrikansk hestepest, klassisk svinepest, afrikansk svine-
pest, Newcastle disease eller aviær influenza i de seneste 12 måneder, og hvor der ikke
er foretaget vaccination mod ovennævnte sygdomme i de seneste 12 måneder; sund-
hedscertifikatet kan udfærdiges på grundlag af den dyreart, hvorfra blodprodukterne
kommer, eller
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e) når der er tale om blodprodukter af kvæg,

i) har oprindelse i en del af et tredjeland, der opfylder kravene i litra d), og hvorfra
indførsel af kvæg, fersk oksekød og tyresæd er tilladt ifølge EF-forskrifterne; i så
fald skal det blod, hvoraf blodprodukterne er fremstillet, komme fra kvæg med
oprindelse i den pågældende del af tredjelandet, og være opsamlet

– på slagterier, der er godkendt efter EF-forskrifterne, eller

– på slagterier, der er godkendt og under tilsyn af tredjelandets myndigheder;
disse slagteriers adresse og godkendelsesnummer skal meddeles til Kom-
missionen og medlemsstaterne eller være angivet i certifikatet,

ii) har gennemgået en af følgende behandlinger, der sikrer fravær af patogener af de i
litra d) nævnte kvægsygdomme:

– varmebehandling ved 65°C i mindst tre timer efterfulgt af en effektivitets-
test

– bestråling med 2,5 megarad eller med gammastråler efterfulgt af en effekti-
vitetstest

– justering til en pH-værdi på 5 i to timer efterfulgt af en effektivitetstest

– varmebehandling ved mindst 90°C overalt i produktet efterfulgt af en effek-
tivitetstest eller

– en anden behandling, der er godkendt efter proceduren i artikel 33, stk. 2,
eller
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iii) opfylder kravene i kapitel X. I så fald må emballagerne ikke åbnes under oplag-
ringen, og det tekniske anlæg skal foretage en af de behandlinger, der er anført i
nr. ii).

4. Der kan om nødvendigt efter proceduren i artikel 33, stk. 2, fastsættes særlige betingelser for
indførsel af produkter til brug som in vitro-diagnostika og laboratoriereagenser.

KAPITEL V

KRAV FOR SERUM FRA DYR AF HESTEFAMILIEN

A. Råvarer

1. Serumet skal

a) hidrøre fra dyr af hestefamilien, der ikke viser tegn på en af de i direktiv 90/426/EØF1

omhandlede alvorlige smitsomme sygdomme eller nogen anden alvorlig smitsom syg-
dom, der kan ramme dyr af hestefamilien, og

b) skal være fremstillet i institutter eller centre, der ikke er undergivet sundhedsmæssige
restriktioner i henhold til nævnte direktiv.

B. Indførsel

2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af serum fra dyr af hestefamilien, hvis det

a) er fremstillet af dyr af hestefamilien, der er født og opdrættet i et tredjeland, hvorfra
indførsel af heste til slagtning er tilladt

                                                
1 Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhov-

ede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT L 224 af 18.8.1990,
s. 42). Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF (EFT L 102 af
12.4.2001, s. 63).
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b) er fremstillet, behandlet og forsendt under iagttagelse af følgende betingelser:

i) Det skal komme fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige:
afrikansk hestepest, dourine, snive, hesteencephalitis (i alle former, herunder også
venezuelansk), infektiøs hesteanæmi, vesikulær stomatitis, rabies og miltbrand.

ii) Det skal under en dyrlæges tilsyn være taget af dyr af hestefamilien, der på ind-
samlingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på smitsomme sygdomme.

iii) Det skal være taget af dyr af hestefamilien, som siden fødslen har opholdt sig på
et tredjelands område eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-bestem-
melserne, på en del af et tredjelands område, hvor

– der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis i de seneste to
år

– der ikke har været tilfælde af dourine i de seneste seks måneder, og

– der ikke har været tilfælde af snive i de seneste seks måneder.

iv) Det skal være taget af dyr af hestefamilien, der aldrig har opholdt sig på en
bedrift, der af dyresundhedsmæssige grunde var omfattet af et forbud, eller hvor

– for så vidt angår hesteencephalitis, den dato, hvor alle de angrebne dyr blev
aflivet, ligger mindst seks måneder før indsamlingsdatoen

– for så vidt angår infektiøs anæmi, alle de angrebne dyr var aflivet og de
resterende dyr har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre
måneders mellemrum

– for så vidt angår vesikulær stomatitis, forbuddet er ophævet mindst
seks måneder før indsamlingsdatoen
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– for så vidt angår rabies, det sidste konstaterede tilfælde var mindst en måned
før indsamlingsdatoen

– for så vidt angår miltbrand, det sidste konstaterede tilfælde var mindst 15
dage før indsamlingsdatoen, eller

– alle dyr af de for sygdommen modtagelige arter på bedriften var blevet
aflivet og lokalerne desinficeret mindst 30 dage før indsamlingsdatoen (eller
for så vidt angår miltbrand, mindst 15 dage før);

v) Der skal være truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med
patogener under produktion, håndtering og emballering.

vi) Det skal være emballeret i hermetisk lukkede tætte beholdere, der er tydeligt mær-
ket med angivelsen "Serum fra dyr af hestefamilien" og forsynet med indsam-
lingsvirksomhedens registreringsnummer.

c) kommer fra et anlæg, som er godkendt af tredjelandets myndigheder, og som opfylder
de særlige betingelser i denne forordning, og

d) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 4.

KAPITEL VI

KRAV FOR HUDER OG SKIND AF HOVDYR

A. Anvendelsesområde

1. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på:

a) huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. ju-
ni 1964 om sundhedsmæssige problemer vedrørende handlen med fersk kød inden for
Fællesskabet 1

                                                
1 EFT B 121 af 29.7.1964, s. 2012. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT

L 243 af 11.10.1995, s. 7).
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b) huder og skind af hovdyr, der har gennemgået en fuldstændig garvningsproces

c) huder og skind i form af "wet blue"

d) huder og skind i form af "pickled pelts" og

e) huder og skind i form af "sålelæder" (behandlet med kalk og saltlage ved en pH på 12-
13 i mindst otte timer).

2. Inden for det anvendelsesområde, der er fastlagt i punkt 1, finder bestemmelserne i dette
kapitel anvendelse på ferske, kølede og behandlede huder og skind. Ved "behandlede huder
og skind" forstås i dette kapitel huder og skind, der

a) er tørret,

b) er tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før forsendelsen,

c) er saltet i syv døgn i havsalt tilsat 2% natriumkarbonat,

d) er tørret i 42 døgn ved en temperatur på mindst 20°C, eller

e) er konserveret ved en anden proces end garvning, der er fastsat efter proceduren i
artikel 33, stk. 2.

B. Samhandel

3. Samhandel med ferske eller kølede huder og skind er undergivet de samme sundhedsbestem-
melser som dem, der gælder for fersk kød i henhold til Rådets direktiv 72/461/EØF af
12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød
inden for Fællesskabet.1

4. Samhandel med behandlede huder og skind er tilladt, såfremt handelsdokumentet som
omhandlet i bilag II ledsager hver forsendelse og attesterer,

a) at huderne og skindene er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2, og

                                                
1 EFT L 302 af 13.12.1972, s. 24. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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b) at det pågældende parti ikke har været i berøring med andre animalske produkter eller
med levende dyr, der frembyder en risiko for spredning af en alvorlig smitsom sygdom.

C. Indførsel

5. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af ferske eller kølede huder og skind, hvis

a) de stammer fra dyr som anført i artikel 6, stk. 1, litra b) eller c)

b) de har oprindelse i et tredjeland eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-
bestemmelserne, i en del af et tredjeland, hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød
af de respektive dyrearter er tilladt, og som

i) i de seneste 12 måneder forud for afsendelsen har været fri for følgende
sygdomme:

– klassisk svinepest,

– afrikansk svinepest og

– kvægpest, og

ii) i mindst 24 måneder inden afsendelsen har været fri for mund- og klovesyge, og
hvor der ikke i de seneste 12 måneder inden afsendelsen er foretaget vaccination
mod mund- og klovesyge

c) de stammer fra dyr,

i) der har opholdt sig på oprindelseslandets område i mindst tre måneder inden
slagtningen eller siden fødslen, hvis dyrene er under tre måneder gamle
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ii) der, hvis der er tale om huder og skind af klovdyr, kommer fra bedrifter, hvor der
ikke har været noget udbrud af mund- og klovesyge inden for de seneste 30 dage,
og omkring hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været noget tilfælde
af mund- og klovesyge inden for de seneste 30 dage

iii) der, hvis der er tale om huder og skind af svin, kommer fra bedrifter, hvor der ikke
har været noget udbrud af smitsom blæreudslæt hos svin inden for de seneste
30 dage eller af klassisk svinepest eller afrikansk svinepest inden for de seneste
40 dage, og omkring hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været til-
fælde af disse sygdomme inden for de seneste 30 dage, eller

iv) der på slagteriet har gennemgået levende syn inden for de seneste 24 timer inden
slagtningen og ikke har udvist tegn på mund- og klovesyge, kvægpest, klassisk
svinepest, afrikansk svinepest eller smitsom blæreudslæt hos svin

d) der er truffet alle forholdsregler for at undgå rekontaminering med patogener og

e) de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapi-
tel 5(A).

6. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af behandlede huder og skind, hvis

a) de stammer fra dyr som anført i artikel 6, stk. 1, litra b), c) eller k)

b) de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapi-
tel 5(B)

c) de kommer fra

i) dyr med oprindelse i en region i et tredjeland eller et tredjeland, der ikke ifølge
EF-lovgivningen er undergivet restriktioner på grund af forekomst af en alvorlig
smitsom sygdom, som den pågældende dyreart er modtagelig for, og er blevet
behandlet i overensstemmelse med punkt 2, eller
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ii) dyr med oprindelse i andre regioner i et tredjeland eller et andet tredjeland og er
blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2, litra c) eller d), eller

iii) drøvtyggere og er blevet behandlet i overensstemmelse med punkt 2 og er blevet
holdt separat i 21 dage eller har været under uafbrudt transport i 21 dage inden
indførslen; i så fald erstattes det i litra a) omhandlede certifikat af en erklæring,
som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 5(C), der attesterer
eller beviser, at disse krav er opfyldt

d) huderne og skindene, når der er tale om saltede huder og skind transporteret med skib,
er blevet saltet så længe inden indførslen, som det er anført i det certifikat, der ledsager
partiet, og

e) partiet ikke har været i berøring med andre animalske produkter eller med levende dyr,
der frembyder risiko for spredning af en alvorlig smitsom sygdom.

7. Ferske, kølede og behandlede huder og skind af hovdyr skal indføres i containere, vejkøre-
tøjer, jernbanevogne eller baller, der er forseglet af myndighederne i afsendelsestredjelandet.

KAPITEL VII

KRAV FOR JAGTTROFÆER

A. Råvarer

1. Medmindre andet følger af foranstaltninger vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen
hermed1, er jagttrofæer

a) af hovdyr og fugle, der har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbeva-
res ved omgivelsestemperatur, og

                                                
1 EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning

nr. 1579/2001 (EFT L 209 af 2.8.2001, s. 14).
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b) af andre arter end hovdyr og fugle

ikke omfattet af noget forbud eller nogen restriktioner af dyresundhedsmæssige årsager.

2. Medmindre andet følger af foranstaltninger vedtaget i henhold til forordning nr. 338/97,
gælder der følgende betingelser for jagttrofæer af hovdyr og fugle, der ikke er blevet
behandlet som anført under punkt 1, litra b). De skal

a) hidrøre fra dyr fra et område, som ikke er omfattet af restriktioner som følge af fore-
komst af en alvorlig smitsom sygdom, som dyrene af de pågældende arter er modtage-
lige for, eller

b) opfylde betingelserne i punkt 3 eller 4, hvis de hidrører fra dyr fra et område, som er
undergivet restriktioner som følge af forekomsten af en alvorlig smitsom sygdom, som
dyrene af de pågældende arter er modtagelige for.

3. For jagttrofæer, der udelukkende består af ben, horn, hove, kløer, gevirer eller tænder, gælder
følgende:

a) de skal have ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at ben, horn, hove, kløer,
gevirer eller tænder er befriet for alle fordærvelige rester

b) de skal være blevet desinficeret med et af myndighederne godkendt produkt, herunder
brintoverilte, når det gælder dele bestående af ben

c) de skal umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre
animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, være pakket enkeltvis
i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og

d) de skal ledsages af et dokument eller et certifikat, hvori det attesteres, at ovennævnte
betingelser er opfyldt.
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4. For jagttrofæer, der udelukkende består af huder eller skind, gælder følgende:

a) de skal enten

i) være tørret, eller

ii) være tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen, eller

iii) være konserveret på anden måde end ved garvning, der er godkendt efter procedu-
ren i artikel 33, stk. 2

b) de skal umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre
animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, være pakket enkeltvis
i gennemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og

c) de skal ledsages af et dokument eller et certifikat, hvori det attesteres, at ovennævnte
betingelser er opfyldt.

B. Indførsel

5. Medlemsstaterne skal tillade indførsel fra tredjelande af behandlede jagttrofæer af fugle og
hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder og skind, hvis de

a) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapi-
tel 6(A), og

b) opfylder kravene i punkt 3 og 4. Når der er tale om tør- eller vådsaltede skind trans-
porteret med skib, skal de dog ikke have været saltet i 14 dage inden forsendelsen, hvis
de har været saltet i 14 dage inden indførslen.

6. Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med kravene i punkt 7 tillade indførsel af jagt-
trofæer af fugle og hovdyr bestående af hele anatomiske dele, som ikke er blevet behandlet på
nogen måde, fra de tredjelande,
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a) der er opført på en af listerne i bilaget til Kommissionens beslutning 94/86/EF af 16. fe-
bruar 1994 om den foreløbige liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader
indførsel af kød af vildtlevende vildt 1, og

b) hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de pågældende arter er tilladt.

7. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af jagttrofæer, jf. punkt 6, hvis de

a) hidrører fra dyr med oprindelse i et område, der ikke er underlagt restriktioner, fordi der
forekommer alvorlige smitsomme sygdomme, som dyr af den pågældende art er modta-
gelige over for;

b) umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre animal-
ske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gen-
nemsigtig, lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og

c) ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapi-
tel 6(B).

KAPITEL VIII

KRAV FOR ULD OG HÅR, SVINEBØRSTER, FJER OG FJERDELE

A. Råvarer

1. Uforarbejdet uld, uforarbejdet hår, uforarbejdede svinebørster og uforarbejdede fjer og fjer-
dele skal hidrøre fra dyr som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c) eller k). De skal være inde-
sluttet i lukket emballage og tørre. Forsendelse af svinebørster fra regioner, hvor afrikansk
svinepest forekommer, er dog forbudt, undtagen for svinebørster,

                                                
1 EFT L 44 af 17.2.1994, s. 33.



10408/1/01 REV 1 AA/lra 20
BILAG VIII DG B   DA

a) der er blevet kogt, farvet eller bleget, eller

b) der er blevet behandlet på en anden måde, som sikrer, at patogener dræbes, forudsat der
forelægges bevis herfor i form af et certifikat fra embedsdyrlægen på oprindelsesstedet;
i forbindelse med denne bestemmelse må fabrikvask ikke anses for at være en behand-
ling.

2. Punkt 1 finder ikke anvendelse på prydfjer eller fjer:

a) der medbringes af rejsende til privat brug, eller

b) i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

B. Indførsel

3. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af svinebørster fra tredjelande eller, i tilfælde af
regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, fra regioner i tredjelande, hvis

a) svinebørsterne hidrører fra dyr, som stammer fra og er slagtet på et slagteri i oprindel-
seslandet, og

b) enten

i) hvor der ikke i de seneste tolv måneder er forekommet tilfælde af afrikansk svine-
pest, et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 7(A)
ledsager forsendelsen, eller

ii) hvor der i de seneste tolv måneder er forekommet et eller flere tilfælde af afri-
kansk svinepest, et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X,
kapitel 7(B), ledsager forsendelsen.
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4. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af uforarbejdet uld eller hår eller uforarbejdede fjer og
fjerdele, hvis varerne

a) er indesluttet i lukket emballage og er tørre, og

b) er sendt direkte til det tekniske anlæg eller et anlæg for mellemprodukter, og dette skal
ske på en sådan måde, at spredning af patogener undgås.

KAPITEL IX

KRAV FOR BIAVLSPRODUKTER

A. Råvarer

1. Biavlsprodukter, som udelukkende skal anvendes til biavl,

a) må ikke hidrøre fra et distrikt, som er omfattet af et forbud i forbindelse med forekomst
af amerikansk bipest eller trachmide-syge, hvis bestemmelsesområdet, for så vidt angår
sidstnævnte sygdom, ikke har fået yderligere garantier i overensstemmelse med arti-
kel 14, stk. 2, i direktiv 92/65/EØF1 og

b) skal opfylde de betingelser, som følger af artikel 8, litra a), i direktiv 92/65/EØF.

Eventuelle fornødne undtagelser fastsættes efter proceduren i artikel 33, stk. 2.

B. Indførsel

2. Medlemsstaterne skal tillade indførsel af biavlsprodukter til anvendelse til biavl, hvis

                                                
1 Rådets direktiv 92/65/EØF af 13.7.1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel

med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår
disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A,
del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54). Direktivet er senest ændret ved
Kommissionens beslutning 2001/298/EF (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63).
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a) de handelsdokumenter, der ledsager forsendelsen, indeholder følgende oplysninger:

i) oprindelseslandet

ii) produktionsvirksomhedens navn

iii) produktionsvirksomhedens registreringsnummer

iv) produkternes art og

v) angivelsen "Biavlsprodukter, som udelukkende skal anvendes til biavl, som hid-
rører fra en bedrift, der ikke er pålagt restriktioner på grund af sygdomme hos
bier, og som er indsamlet i centrum af et område med en radius på 3 km, der i
mindst 30 dage ikke har været pålagt restriktioner på grund af amerikansk bipest,
som er en anmeldelsespligtig sygdom." og

b) de myndigheder, der fører tilsyn med den registrerede produktionsvirksomhed, har
påstemplet handelsdokumentet.

KAPITEL X

KRAV FOR BEN OG BENPRODUKTER (BORTSET FRA BENMEL), HORN OG
HORNPRODUKTER (BORTSET FRA HORNMEL), HOVE OG HOVPRODUKTER (BORTSET

FRA HOVMEL), BESTEMT TIL ANDRE FORMÅL END FODERMIDLER, ORGANISKE
GØDNINGSSTOFFER ELLER JORDFORBEDRINGSMIDLER

1. Medlemsstaterne skal tillade indførsel fra tredjelande af ben og benprodukter (bortset fra
benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra
hovmel) til fremstilling af tekniske produkter, hvis produkterne

a) er tørret før udførslen, og hverken er blevet nedkølet eller frosset
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b) kun transporteres over land eller ad søvejen fra oprindelseslandet og direkte til et
grænsekontrolsted i EF uden omladning i nogen havn eller på noget sted uden for EF

c) efter den grænsekontrol, der er omhandlet i direktiv 97/78/EF, transporteres direkte til
det tekniske anlæg.

2. Hver forsendelse skal ledsages af:

a) et handelsdokument, som er påstemplet af den myndighed, der fører tilsyn med oprin-
delsesvirksomheden, og som indeholder følgende oplysninger:

i) oprindelseslandet

ii) produktionsvirksomhedens navn

iii) produktets art (tørrede ben/tørrede benprodukter/tørrede horn/tørrede hornpro-
dukter/tørrede hove/tørrede hovprodukter), og

iv) det forhold, at produktet

– hidrører fra sunde dyr slagtet på et slagteri, eller

– er blevet tørret i 42 døgn ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20°C,
eller

– er blevet varmebehandlet i en time ved en kernetemperatur på mindst 80°C
før tørringen, eller

– er blevet forasket i en time ved en kernetemperatur på mindst 80°C før tør-
ringen, eller

– er blevet behandlet med syre, således at pH-værdien inden tørringen i
mindst en time har været på under 6 i hele produktet, og

ikke på noget stadium er beregnet til anvendelse i fødevarer, fodermidler, organi-
ske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, og

b) følgende importørerklæring, der skal være udfærdiget på mindst et officielt sprog i den
medlemsstat, hvor sendingen først føres ind i EF, og på mindst et officielt sprog i
bestemmelsesmedlemsstaten:



10408/1/01 REV 1 AA/lra 24
BILAG VIII DG B   DA

"ERKLÆRING - MODEL

Undertegnede erklærer herved at have til hensigt at indføre følgende produkter: ben og benproduk-
ter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) og hove og hovprodukter
(bortset fra hovmel) til EF og erklærer, at disse produkter ikke på noget stadium vil blive anvendt i
fødevarer, fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, og at de vil blive
sendt direkte til nedennævnte forarbejdningsvirksomhed:

Navn .................................................................. Adresse...................................................................

Importør

Navn .................................................................. Adresse...................................................................

Udfærdiget i....................................................... ................................................................................
(sted) (dato)

Underskrift..............................................................................................................................................

Referencenummer som angivet på det certifikat, der er foreskrevet i bilag B til Kommissionens
beslutning 93/13/EØF: ...........................................................................................................................

Det officielle stempel for det grænsekontrolsted, hvor varerne indføres til EF

Underskrift..............................................................................................................................................
(grænsekontrolstedets embedsdyrlæge)

.............................................................................................................................................................. "
(navn med blokbogstaver)



10408/1/01 REV 1 AA/lra 25
BILAG VIII DG B   DA

3. Ved afsendelsen til EF skal varen være indesluttet i forseglede containere eller køretøjer eller
som bulkvare i et skib. Ved transport i containere skal containerne og i alle tilfælde ledsage-
dokumenterne være forsynet med det tekniske anlægs navn og adresse.

4. Efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne i
artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv, skal materialet transporteres direkte til det tekniske anlæg.

5. Der skal føres fortegnelser over varernes mængde og art under fremstillingen, således at det
sikres, at varerne faktisk er blevet anvendt til det påtænkte formål.

KAPITEL XI

ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL FREMSTILLING AF FODER TIL SELSKABSDYR OG AF
FARMACEUTISKE OG ANDRE TEKNISKE PRODUKTER

Medlemsstaterne skal tillade indførsel af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabs-
dyr, farmaceutiske produkter og andre tekniske produkter, hvis

1. de kommer fra tredjelande, der er anført på listen i bilag XI, del VII

2. de kun består af animalske biprodukter som anført i artikel 6, stk. 1, litra a)

3. de er blevet dybfrosset på det anlæg, de kommer fra

4. der er truffet alle forholdsregler for at undgå ny kontaminering med patogener

5. de er pakket i ny emballage, der forhindrer enhver lækage

6. de ledsages af et certifikat, som er i overensstemmelse med modellen i bilag X, kapitel 8, og
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7. de efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne
i artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv transporteres enten

a) direkte til et anlæg for fremstilling af foder til selskabsdyr eller et teknisk anlæg, der har
afgivet forsikring om, at de animalske biprodukter kun vil blive anvendt til det tilladte
formål og ikke vil forlade anlægget i ubehandlet stand, eller

b) til et anlæg for mellemprodukter.

KAPITEL XII

AFSMELTET FEDT TIL OLIEKEMISKE FORMÅL

Medlemsstaterne skal tillade indførsel af afsmeltet fedt bestemt til forarbejdning efter en metode,
der mindst opfylder normerne for en af de processer, der er beskrevet i bilag VI, kapitel III, hvis

1. produkterne kun transporteres over land eller ad søvejen fra oprindelseslandet og direkte til et
grænsekontrolsted i EF

2. de efter grænsekontrollen i henhold til direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med reglerne
i artikel 9, stk. 4, i nævnte direktiv transporteres til det oliekemiske anlæg, hvor de skal forar-
bejdes

3. en erklæring fra importøren ledsager hver forsendelse. I denne erklæring skal det anføres, at
de i henhold til dette kapitel indførte produkter ikke vil blive anvendt til andre formål end
yderligere forarbejdning efter en metode, der mindst opfylder normerne for en af de processer,
der er beskrevet i bilag VI, kapitel III. Denne erklæring skal forelægges for og påtegnes af
myndighederne på det grænsekontrolsted, hvor varen først indføres til EF, og den skal derefter
ledsage varepartiet, indtil det når det oliekemiske anlæg.

________________________
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BILAG IX

REGLER FOR ANVENDELSEN AF VISSE TYPER KATEGORI 2- OG
KATEGORI 3-MATERIALE TIL FODRING AF VISSE DYR I OVERENSSTEMMELSE MED

ARTIKEL 23, STK. 2

1. Dette bilag finder kun anvendelse på brugere og samlecentraler, der er godkendt og registreret
i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, litra c, nr. iv), vi), og vii). I dette bilag forstås ved
"relevant materiale": animalske biprodukter som defineret i artikel 23, stk. 2, litra b), og deraf
afledte produkter.

2. Relevant materiale transporteres til brugere eller samlecentraler i overensstemmelse med
bilag II.

3. Samlecentraler skal

a) mindst opfylde følgende krav i bilag V:

i) kapitel I, punkt 1, litra a), b), c), d) og f), punkt 2, 3 og 4, og

ii) kapitel II, punkt 1, 2, 4, 5 og 9, og

b) have tilstrækkelige faciliteter til at destruere ubenyttet uforarbejdet relevant materiale,
medmindre sådant materiale sendes til et forarbejdningsanlæg eller et forbrændings-
anlæg eller medforbrændingsanlæg i overensstemmelse med denne forordning.

Medlemsstaterne kan tillade, at et kategori 2-forarbejdningsanlæg anvendes som samlecentral.

4. Ud over de fortegnelser, der er foreskrevet i bilag II, skal der føres følgende fortegnelser i
forbindelse med relevant materiale:

a) for så vidt angår endelige brugere, fortegnelse over den anvendte mængde og datoen for
anvendelsen, og
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b) for så vidt angår samlecentraler, fortegnelser over:

i) den mængde, der er behandlet i overensstemmelse med punkt 5

ii) navn og adresse på hver endelig bruger, der køber materialet

iii) de lokaliteter, hvortil materialet bringes med henblik på brug

iv) den afsendte mængde, og

v) datoen for afsendelsen af materialet.

5. Samlecentraloperatører, der leverer andet relevant materiale end fiskeaffald til endelige bru-
gere, skal sikre, at det:

a) gennemgår en af følgende behandlinger (enten i samlecentralen eller på et slagteri, der
er godkendt af myndighederne i overensstemmelse med EF-lovgivningen):

i) denaturering med en opløsning af et farvestof, som er godkendt af myndigheder-
ne. Opløsningen skal være kraftig nok til, at farven på det behandlede materiale er
klart synlig, dvs. at hele overfladen på alle stykker af materialet skal være dækket
med en opløsning som ovenfor nævnt, enten ved at materialet er neddyppet i op-
løsningen eller ved, at denne er påsprøjtet eller påført på anden måde

ii) sterilisering, dvs. kogning eller behandling med damp under tryk, indtil alle styk-
ker af materialet er gennemkogte, eller

iii) en anden behandling, der er godkendt af myndighederne, og

b) emballeres efter behandlingen og inden distribution i en emballage, der skal være forsy-
net med samlecentralens navn og adresse og være klart og tydeligt mærket med
påskriften "ikke til konsum".

________________________
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BILAG X

MODELLER FOR SUNDHEDSCERTIFIKATER VED INDFØRSEL
FRA TREDJELANDE AF VISSE ANIMALSKE BIPRODUKTER OG

DERAF AFLEDTE PRODUKTER

KAPITEL 1

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for forarbejdet animalsk protein, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EF, herunder
blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ...............................................................................................

Bestemmelsesland: .................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:.....................................................................................................................................

Ministerium: ...........................................................................................................................................

Kontor:....................................................................................................................................................

I. Identifikation af det forarbejdede animalske protein eller produktet

Det forarbejdede animalske proteins eller produktets art:......................................................................

Forarbejdet animalsk protein af:.............................................................................................................
(dyreart)
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Emballagens art: .....................................................................................................................................

Antal pakninger: .....................................................................................................................................

Nettovægt: ..............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:..........................................................................................................

II. Det forarbejdede animalske proteins eller produktets oprindelse

Den godkendte virksomheds adresse og godkendelsesnummer: ...........................................................

III. Det forarbejdede animalske proteins eller produktets bestemmelsessted

Det forarbejdede animalske protein eller produktet sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ...............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ....................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ...................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved at have læst og forstået forordning (EF) nr. ..../.... og
attesterer,

1. at det ovenfor beskrevne forarbejdede animalske protein eller produkt udelukkende eller del-
vis består af forarbejdet animalsk protein, der ikke er bestemt til konsum, og som:

a) er blevet fremstillet og oplagret i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt og valideret af
myndighederne og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 17 i forord-
ning (EF) nr. ..../....
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b) udelukkende er fremstillet af følgende animalske biprodukter:

i) dele af slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er erklæret
egnede til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

ii) dele af slagtede dyr, som er erklæret uegnede til konsum, men som ikke udviser
tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som stammer fra
slagtekroppe, der er fundet egnede til konsum i overensstemmelse med EF-for-
skrifterne

iii) huder og skind, hove og horn, svinebørster og fjer fra dyr, der er blevet slagtet på
et slagteri, har gennemgået levende syn og ved denne undersøgelse er fundet
egnede til slagtning i overensstemmelse med EF-forskrifterne

iv) blod fra andre dyr end drøvtyggere, der er blevet slagtet på et slagteri, har gen-
nemgået levende syn og ved denne undersøgelse er fundet egnede til slagtning i
overensstemmelse med EF-forskrifterne

v) animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder
også affedtede knogler og grever

vi) tidligere fødevarer, der er af animalsk oprindelse eller indeholder andre animalske
produkter end køkken- og madaffald, og som ikke længere er bestemt til konsum
af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler
ved pakningen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for mennesker
eller dyr

vii) fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er taget på åbent hav med hen-
blik på fiskemelsproduktion
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viii) ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum

ix) skaller, biprodukter fra rugerier og knækægsbiprodukter stammende fra dyr, der
ikke udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via det pågældende produkt kan
overføres til mennesker eller dyr, og

c) er forarbejdet efter følgende forarbejdningsnorm:

– opvarmning til en kernetemperatur på over 133°C i mindst 20 minutter uden
afbrydelse ved et (absolut) tryk på mindst 3 bar frembragt ved hjælp af mættet
damp, med en partikelstørrelse inden varmebehandlingen på højst 50 mm, 1, eller

– hvis der er tale om protein af andre dyr end pattedyr, dog ikke fiskemel, forar-
bejdningsmetode ............ som anført i bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr.
..../....,1, eller

– hvis der er tale om fiskemel, i overensstemmelse med forarbejdningsmetode
............ som anført i bilag V, kapitel III, i forordning (EF) nr. ..../....1, eller
opvarmning til en kernetemperatur på mindst 80°C 1.

2. at myndighederne har undersøgt en stikprøve umiddelbart forud for afsendelsen og fundet den
i overensstemmelse med følgende normer.2)

Salmonella: ingen i 25 g n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceæ: n=5, c=2, m=10, M=300 i 1 g.

3. at det for det endelige produkt gælder:

– at det er indpakket i nye eller steriliserede sække 1, eller
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– at det forsendes som bulkvare i containere eller med andre transportmidler, der inden
brugen er grundigt rengjort og desinficeret med et af myndighederne godkendt des-
infektionsmiddel 1

4. at det endelige produkt kun har været oplagret på lukkede lagre

5. at der er truffet alle fornødne forholdsregler med hensyn til produktet for at undgå rekontami-
nering med patogener efter behandlingen.

Udfærdiget i  .................................., den ......................................................
(sted) (dato)

Stempel3

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift) 3

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

________________________________________________________________________________
1 Det ikke gældende overstreges.
2 Hvor:

n = antallet af udtagne prøver, der skal undersøges
m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis antallet af bakterier i
alle udtagne prøver ikke overstiger m
M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende, hvis antallet af bak-
terier i en eller flere udtagne prøver er M eller derover, og
c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig betragtes som
acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller derunder.

3 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 2 (A)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for mælk og mælkebaserede produkter, som har undergået en enkelt varmebehandling og ikke er
bestemt til konsum, og som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ...............................................................................................

Bestemmelsesland: .................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:.....................................................................................................................................

Ministerium: ...........................................................................................................................................

Kontor:....................................................................................................................................................

I. Identifikation af mælken/det mælkebaserede produkt

Mælk af: .................................................................................................................................................
(dyreart)

Beskrivelse af mælken/det mælkebaserede produkt: .............................................................................

Emballagens art: .....................................................................................................................................

Antal pakninger: .....................................................................................................................................

Nettovægt: ..............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:..........................................................................................................

II. Oprindelse

Behandlings- eller forarbejdningsvirksomhedens adresse og registreringsnummer1: ...........................

................................................................................................................................................................
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III. Mælkens/det mælkebaserede produkts bestemmelsessted

Mælken/det mælkebaserede produkt sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler2:

Plombens nr. (hvis en sådan findes):......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ....................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ...................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved:

1. at ................. (eksportland), ................... (region)3, har været fri for mund- og klovesyge og
kvægpest i tolv måneder umiddelbart forud for udførslen og ikke har vaccineret mod mund-
og klovesyge eller kvægpest i tolv måneder umiddelbart forud for udførslen

2. at den mælk/det mælkebaserede produkt, der er omhandlet i dette certifikat:

a) er fremstillet af rå mælk, der kommer fra dyr,

i) som ikke udviser kliniske tegn på en sygdom, der kan overføres til mennesker
eller dyr via mælk, og
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ii) som holdes på bedrifter, der ikke er underkastet officielle restriktioner på grund af
mund- og klovesyge eller kvægpest, og

b) har undergået en behandling med opvarmning til …. (temperatur) i …. (tid), som har
sikret en negativ reaktion på fosfataseprøven, samt, når der er tale om tørret mælk eller
et tørret mælkebaseret produkt, en tørringsproces

3. at der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af mælken/det
mælkebaserede produkt efter forarbejdningen

4. at mælken/det mælkebaserede produkt er pakket:

– i nye containere1, eller

– i køretøjer eller bulkcontainere, der forinden pålæsning er blevet desinficeret med et
middel, der er godkendt af myndighederne 1,

og at containerne er mærket med angivelse af mælkens/det mælkebaserede produkts art.

Udfærdiget i  ......................................., den ......................................................
(sted) (dato)

Stempel4

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)4

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

________________________________________________________________________________
1 Det ikke gældende overstreges.
2 For godsvogne angives registreringsnummer. For bulkcontainere angives containerens nummer og plombens

nummer (hvis en sådan findes).
3 Udfyldes, hvis tilladelsen til indførsel til EF er begrænset til bestemte regioner i det pågældende tredjeland.
4 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 2 (B)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for varmebehandlede mælkebaserede produkter med en pH-værdi nedsat til under 6, som ikke er
bestemt til konsum, og som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ...............................................................................................

Bestemmelsesland: .................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:.....................................................................................................................................

Ministerium: ...........................................................................................................................................

Kontor:....................................................................................................................................................

I. Identifikation af det mælkebaserede produkt

Mælk af: .................................................................................................................................................
(dyreart)

Beskrivelse af det mælkebaserede produkt: ...........................................................................................

Emballagens art: .....................................................................................................................................

Antal pakninger: .....................................................................................................................................

Nettovægt: ..............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:..........................................................................................................
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II. Oprindelse

Behandlings- eller forarbejdningsvirksomhedens adresse og registreringsnummer1 ..........................................

................................................................................................................................................................

III. Det mælkebaserede produkts bestemmelsessted

Det mælkebaserede produkt sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler 2: .............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ....................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ...................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved:

1. at det mælkebaserede produkt, der er omhandlet i dette certifikat:

a) er fremstillet af rå mælk, der kommer fra dyr,

i) som ikke udviser kliniske tegn på en sygdom, der kan overføres til mennesker
eller dyr via mælk, og

ii) som holdes på bedrifter, der ikke er underkastet officielle restriktioner på grund af
mund- og klovesyge eller kvægpest, og

b) har undergået en behandling med opvarmning til …. (temperatur) i …. (tid), som har
sikret en negativ reaktion på fosfataseprøven, samt, når der er tale om tørmælk eller et
tørret mælkebaseret produkt, en tørringsproces, og

c) har været genstand for en syrning, ved hvilken dets pH-værdi er blevet holdt på under 6
i mindst en time
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2. at der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af det mælkebaserede
produkt efter forarbejdningen

3. at det mælkebaserede produkt er pakket:

– i nye containere 1, eller

– i køretøjer eller bulkcontainere, der forinden pålæsning er blevet desinficeret med et
middel, der er godkendt af myndighederne 1,

og at containerne er mærket med angivelse af det mælkebaserede produkts art.

Udfærdiget i  ................................................., den .......................................................
(sted) (dato)

Stempel3

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)3

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

________________________________________________________________________________
1 Det ikke gældende overstreges.
2 For godsvogne angives registreringsnummer. For bulkcontainere angives containerens nummer og plombens

nummer (hvis en sådan findes).
3 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 2 (C)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for mælk og mælkebaserede produkter, der har undergået sterilisering eller dob-
belt varmebehandling og ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ...............................................................................................

Bestemmelsesland: .................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:.....................................................................................................................................

Ministerium: ...........................................................................................................................................

Kontor:....................................................................................................................................................

I. Identifikation af mælken/det mælkebaserede produkt

Mælk af: .................................................................................................................................................
(dyreart)

Beskrivelse af mælken/det mælkebaserede produkt: .............................................................................

Emballagens art: .....................................................................................................................................

Antal pakninger: .....................................................................................................................................

Nettovægt: ..............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:..........................................................................................................
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II. Oprindelse

Behandlings- eller forarbejdningsvirksomhedens adresse og registreringsnummer1.............................

................................................................................................................................................................
III. Mælkens/det mælkebaserede produkts bestemmelsessted

Mælken/de mælkebaserede produkter sendes ........................................................................................

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler2: ..............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ....................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ...................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved:

1. at den mælk/det mælkebaserede produkt, der er omhandlet i dette certifikat:

a) er fremstillet af rå mælk, der kommer fra dyr,
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i) som ikke udviser kliniske tegn på en sygdom, der kan overføres til mennesker
eller dyr via mælk, og

ii) som holdes på bedrifter, der ikke er underkastet officielle restriktioner på grund af
mund- og klovesyge eller kvægpest, og

b) har undergået enten:

i) en sterilisering, hvor der er opnået en Fc-værdi på 3 eller derover, eller

ii) en første behandling, der omfatter opvarmning til …. (temperatur) i …. (tid), som
har sikret en negativ reaktion på fosfataseprøven, efterfulgt af endnu en behand-
ling, der omfatter opvarmning til …. (temperatur) i …. (tid), som har sikret en
negativ reaktion på fosfataseprøven, og, når der er tale om tørmælk eller tørrede
mælkebaserede produkter, en efterfølgende tørringsproces

2. at der er truffet alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af mælken/det
mælkebaserede produkt efter forarbejdningen

3. at mælken/det mælkebaserede produkt er pakket:

– i nye containere1, eller

– i køretøjer eller bulkcontainere, der forinden pålæsning er blevet desinficeret med et
middel, der er godkendt af myndighederne1,

og at containerne er mærket med angivelse af mælkens/det mælkebaserede produkts art.
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Udfærdiget i  ............................................, den ..........................................................
(sted) (dato)

Stempel3

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)3

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

________________________________________________________________________________
1 Det ikke gældende overstreges.
2 For godsvogne angives registreringsnummer. For bulkcontainere angives containerens nummer og plombens

nummer (hvis en sådan findes).
3 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 3 (A)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for dåsefoder (til selskabsdyr), som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ...............................................................................................

Bestemmelsesland: .................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:.....................................................................................................................................

Ministerium: ...........................................................................................................................................

Kontor:....................................................................................................................................................

I. Identifikation af foderet

Foderet til selskabsdyr er fremstillet af råvarer fra følgende dyreart: ....................................................

Emballagens art: .....................................................................................................................................

Antal pakninger: .....................................................................................................................................

Nettovægt: ..............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:..........................................................................................................
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II. Foderets oprindelse

Den godkendte virksomheds adresse og registreringsnummer: .............................................................

III. Foderets bestemmelsessted

Foderet til selskabsdyr sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ...............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ....................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ...................................................................................................................
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IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved at have læst og forstået forordning (EF) nr. ..../.... og
attesterer, at det ovenfor beskrevne foder til selskabsdyr

1. er blevet fremstillet og oplagret i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt af myndighederne
og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. ..../....

2. udelukkende er fremstillet af følgende animalske biprodukter:

a) dele af slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er erklæret egnede
til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

b) dele af slagtede dyr, som er erklæret uegnede til konsum, men som ikke udviser tegn på
sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som stammer fra slagtekroppe,
der er fundet egnede til konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne

c) huder og skind, hove og horn, svinebørster og fjer fra dyr, der er blevet slagtet på et
slagteri, har gennemgået levende syn og ved denne undersøgelse er fundet egnede til
slagtning i overensstemmelse med EF-forskrifterne

d) blod fra andre dyr end drøvtyggere, der er blevet slagtet på et slagteri, har gennemgået
levende syn og ved denne undersøgelse er fundet egnede til slagtning i overensstem-
melse med EF-forskrifterne

e) animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder også
affedtede knogler og grever
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f) tidligere fødevarer, der er af animalsk oprindelse eller indeholder andre animalske pro-
dukter end køkken- og madaffald, og som ikke længere er bestemt til konsum, af kom-
mercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved pakningen
eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for mennesker eller dyr

g) rå mælk, der kommer fra dyr, som ikke udviser kliniske tegn på en sygdom, der kan
overføres til mennesker eller dyr via dette produkt

h) fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er taget på åbent hav med henblik på
fiskemelsproduktion

i) ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum

j) skaller, biprodukter fra rugerier og knækægsbiprodukter stammende fra dyr, der ikke
udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via dette produkt kan overføres til menne-
sker eller dyr.

3. har været underkastet varmebehandling til en Fc-værdi på mindst 3,0 i hermetisk lukkede
beholdere

4. er blevet analyseret på grundlag af stikprøver fra mindst 5 beholdere for hver forarbejdet
batch ved laboratoriemæssige diagnosticeringsmetoder for at sikre tilstrækkelig varme-
behandling af hele sendingen som omhandlet i punkt 1, og

5. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå rekontaminering med patoge-
ner efter behandlingen.
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Udfærdiget i  ............................................, den .......................................................
(sted) (dato)

Stempel1

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)1

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

________________________________________________________________________________
1 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 3(B)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen på dåse, som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: .....................................................................................

Bestemmelsesland: .......................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland: ..........................................................................................................................

Ministerium: .................................................................................................................................

Kontor: .........................................................................................................................................

I. Identifikation af foderet

Foderet til selskabsdyr er fremstillet af råvarer fra følgende dyreart: ..........................................

Emballagens art: ...........................................................................................................................

Antal pakninger: ...........................................................................................................................

Nettovægt: ....................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer: ................................................................................................



10408/1/01 REV 1 AA/lra 22
BILAG X DG B   DA

II. Foderets oprindelse

Den godkendte virksomheds adresse og registreringsnummer: .................................................
.......................................................................................................................................................

III. Foderets bestemmelsessted

Foderet til selskabsdyr sendes

fra: ................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: .................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: .....................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes): ............................................................................................

Afsenders navn og adresse: ..........................................................................................................

Modtagers navn og adresse: .........................................................................................................
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IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved at have læst og forstået forordning (EF) nr. ..../.... og
attesterer, at det ovenfor beskrevne foder til selskabsdyr

1. er blevet fremstillet og oplagret i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt af myndighederne
og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. ..../....

2. udelukkende er fremstillet af følgende animalske biprodukter:

a) dele af slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er erklæret egnede
til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

b) dele af slagtede dyr, som er erklæret uegnede til konsum, men som ikke udviser tegn på
sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som stammer fra slagtekroppe,
der er fundet egnede til konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne

c) huder og skind, hove og horn, svinebørster og fjer fra dyr, der er blevet slagtet på et
slagteri, og som har gennemgået levende syn og ved denne undersøgelse er fundet
egnede til slagtning i overensstemmelse med EF-forskrifterne

d) blod fra andre dyr end drøvtyggere, der er blevet slagtet på et slagteri, har gennemgået
levende syn og ved denne undersøgelse er fundet egnede til slagtning i overensstem-
melse med EF-forskrifterne

e) animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder også
affedtede knogler og grever
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f) tidligere fødevarer, der er af animalsk oprindelse eller indeholder andre animalske pro-
dukter end køkken- og madaffald, og som ikke længere er bestemt til konsum af kom-
mercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved pakningen
eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for mennesker eller dyr

g) rå mælk, der kommer fra dyr, som ikke viser kliniske tegn på en sygdom, der kan over-
føres til mennesker eller dyr via dette produkt

h) fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er taget på åbent hav med henblik på
fiskemelsproduktion

i) ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum

j) skaller, biprodukter fra rugerier og knækægsbiprodukter stammende fra dyr, der ikke
udviser kliniske tegn på nogen sygdom, der via det pågældende produkt kan overføres
til mennesker eller dyr

3. har været underkastet en varmebehandling med en kernetemperatur på mindst 90 °C

4. er blevet analyseret ved stikprøver omfattende mindst fem prøver fra hver forarbejdet batch,
som er udtaget under eller efter oplagringen i forarbejdningsanlægget, og som opfylder føl-
gende normer1:

Salmonella: ingen i 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceæ: n=5, c=2, m=10, M = 300 i 1 g
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5. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå rekontaminering med patoge-
ner efter behandlingen, og

6. er indpakket i ny emballage.

Udfærdiget i ..................................., den .................................................
(sted) (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Hvor:
n = antallet af udtagne prøver, som skal undersøges
m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis

antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende,

hvis antallet af bakterier i en eller flere udtagne prøver er M eller derover
c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig

betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller der-
under.

2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 3(C)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for tyggepinde og tyggeben, som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..............................................................................................

Bestemmelsesland: ................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland: ....................................................................................................................................

Ministerium: ..........................................................................................................................................

Kontor: ...................................................................................................................................................

I. Identifikation af tyggepinde og tyggeben

Tyggepindene eller tyggebenene er fremstillet af råvarer fra følgende dyreart: ...................................

Emballagens art: ....................................................................................................................................

Antal pakninger: ....................................................................................................................................

Nettovægt: .............................................................................................................................................
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II. Tyggepindenes eller tyggebenenes oprindelse

Den godkendte virksomheds adresse og  registreringsnummer: ...........................................................

................................................................................................................................................................

III. Tyggepindenes eller tyggebenenes bestemmelsessted

Tyggepindene eller tyggebenene sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..............................................................................................................

Plombens nr.(hvis en sådan findes): ......................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..................................................................................................................
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IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved at have læst og forstået forordning (EF) nr. ..../.... og
attesterer, at de ovenfor beskrevne tyggepinde og tyggeben

1. er blevet fremstillet og oplagret i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt af myndighederne
og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. ..../....

2. udelukkende er fremstillet af følgende animalske biprodukter:

a) dele af  slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er erklæret egnede
til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

b) dele af slagtede dyr, som er erklæret uegnede til konsum, men som ikke udviser tegn på
sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som stammer fra slagtekroppe,
der er egnede til konsum i overensstemmelse med EF-forskrifterne

c) huder og skind fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, har gennemgået levende syn
og ved denne undersøgelse er fundet egnede til slagtning i overensstemmelse med EF-
forskrifterne

d) animalske biprodukter fra fremstilling af produkter bestemt til konsum, herunder også
affedtede knogler og grever

e) ferske biprodukter fra fisk fra anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum
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3. har været underkastet:

– for så vidt angår tyggepinde og tyggeben fremstillet af huder og skind af hovdyr, en
varmebehandling, der er tilstrækkelig til at destruere patogener (herunder salmonella)1

– for så vidt angår tyggepinde og tyggeben fremstillet af andre animalske biprodukter end
huder og skind af hovdyr, en varmebehandling, hvor der er opnået en kernetemperatur
på mindst 90 °C1

4. er blevet undersøgt ved stikprøver omfattende mindst fem prøver fra hver forarbejdet batch,
som er udtaget under eller efter oplagringen i forarbejdningsanlægget, og som opfylder føl-
gende normer1:

Salmonella: ingen i 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0

Enterobacteriaceæ: n=5, c=2, m=10, M = 300 i 1 g

5. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå rekontaminering med patoge-
ner efter behandlingen, og

6. er indpakket i ny emballage.
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Udfærdiget i ......................................., den ......................................
(sted) (dato)

Stempel2

…………………………………………………

(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Hvor:
n = antallet af udtagne prøver, som skal undersøges
m = tærskelværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som tilfredsstillende, hvis

antallet af bakterier i alle udtagne prøver ikke overstiger m
M = maksimumsværdien for antallet af bakterier; resultatet betragtes som utilfredsstillende,

hvis antallet af bakterier i en eller flere udtagne prøver er M eller derover
c = antallet af udtagne prøver, hvis bakterietal kan ligge mellem m og M, idet prøven stadig

betragtes som acceptabel, hvis bakterietallet i de andre udtagne prøver er m eller der-
under.

2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 3(D)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for råt foder (til selskabsdyr), som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..............................................................................................

Bestemmelsesland: ................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland: ....................................................................................................................................

Ministerium: ..........................................................................................................................................

Kontor: ...................................................................................................................................................

I. Identifikation af foderet

Det rå foder til selskabsdyr er fremstillet af animalske biprodukter, der stammer fra følgende dyre-

art: .........................................................................................................................................................

Emballagens art: ....................................................................................................................................

Antal pakninger: ....................................................................................................................................

Nettovægt: .............................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer: .........................................................................................................

II. Foderets oprindelse

Den godkendte virksomheds adresse og registreringsnummer: ...........................................................

...............................................................................................................................................................
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III. Foderets bestemmelsessted

Det rå foder til selskabsdyr sendes

fra: .........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til:...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes): .....................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer herved at have læst og forstået forordning (EF) nr. ..../.... og
attesterer, at det ovenfor beskrevne rå foder til selskabsdyr

1. består af animalske biprodukter af dyrearter som nævnt under ovenstående punkt I og opfyl-
der de relevante sundhedskrav i Kommissionens beslutning(er) ..../..../....1

2. udelukkende består af dele af  slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er
erklæret egnede til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

3. er blevet fremstillet og oplagret i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt af myndighederne
og undergivet disses tilsyn i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. ..../....
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4. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener,
og

5. er indpakket i ny emballage, der udelukker enhver lækage.

Udfærdiget i ..................................., den ...............................................
(sted) (dato)

Stempel2

…………………………………………………

(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Nummeret på de(n) relevante beslutning(er) for fersk kød af de pågældende tamdyrsarter skal
angives.

2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 4

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel til EF af serum fra dyr af hestefamilien fra tredjelande
eller dele af tredjelande, hvorfra indførsel af levende dyr

af hestefamilien til slagtning er tilladt

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..............................................................................................

Bestemmelsesland: ................................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland: ....................................................................................................................................

Ministerium: ..........................................................................................................................................

Kontor: ...................................................................................................................................................

I. Identifikation af serumet

Serum fra: ..............................................................................................................................................
(dyreart)

Emballagens art: ....................................................................................................................................

Antal pakninger: ....................................................................................................................................

Nettovægt: .............................................................................................................................................
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II. Serumets oprindelse

Den registrerede indsamlingsvirksomheds adresse og veterinære kontrolnummer: .............................

................................................................................................................................................................

III. Serumets bestemmelsessted

Serumet sendes

fra: ..........................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til:...........................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..............................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes): ....................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...................................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at det ovenfor beskrevne serum fra dyr af heste-
familien:

1. kommer fra et land, hvor følgende sygdomme er anmeldelsespligtige: afrikansk hestepest,
dourine, snive, hesteencephalitis (alle former, herunder også venezuelansk), infektiøs heste-
anæmi, vesikulær stomatitis, rabies og miltbrand
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2. under en dyrlæges tilsyn er taget af dyr af hestefamilien, der på indsamlingstidspunktet ikke
viste kliniske tegn på smitsomme sygdomme

3. er taget af dyr af hestefamilien, der siden fødslen har opholdt sig på et tredjelands område
eller, i tilfælde af officiel regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, på en del af et tredjelands
område, hvor:

i) der ikke har været tilfælde af venezuelansk hesteencephalitis inden for de seneste to år

ii) der ikke har været tilfælde af dourine inden for de seneste seks måneder, og

iii) der ikke har været tilfælde af snive inden for de seneste seks måneder

4. er taget af dyr af hestefamilien, der aldrig har opholdt sig på en bedrift, der af dyresundheds-
mæssige grunde har været omfattet af et forbud, eller hvor:

i) for så vidt angår hesteencephalitis, den dato, hvor alle de angrebne dyr blev aflivet, lig-
ger mindst seks måneder før indsamlingsdatoen

ii) for så vidt angår infektiøs anæmi, alle de angrebne dyr var aflivet, og de resterende dyr
har reageret negativt på to Coggins-tests foretaget med tre måneders mellemrum

iii) for så vidt angår vesikulær stomatitis, forbuddet er ophævet mindst seks måneder før
indsamlingsdatoen

iv) for så vidt angår rabies, det sidste konstaterede tilfælde var mindst en måned før ind-
samlingsdatoen

v) for så vidt angår miltbrand, det sidste konstaterede tilfælde var mindst 15 dage før ind-
samlingsdatoen, eller
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vi) alle dyr af de for sygdommen modtagelige arter på bedriften var blevet aflivet og loka-
lerne desinficeret mindst 30 dage før indsamlingsdatoen (eller, for så vidt angår milt-
brand, mindst 15 dage før)

5. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener
under produktion, håndtering og emballering, og

6. er emballeret i forseglede tætte beholdere, der er tydeligt mærket "Serum fra dyr af heste-
familien" og er forsynet med indsamlingsvirksomhedens registreringsnummer.

Udfærdiget i ..................................., den ..............................................
(sted) (dato)

Stempel1

…………………………………………………

(embedsdyrlægens underskrift)1

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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Kapitel 5 (A)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for friske eller kølede huder og skind af hovdyr, som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: .....................................................................................

Bestemmelsesland: .......................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:...........................................................................................................................

Ministerium: .................................................................................................................................

Kontor:..........................................................................................................................................

I. Identifikation af huderne og skindene

Huder og skind af: ........................................................................................................................
(dyreart)

Emballagens art: ...........................................................................................................................

Antal pakninger: ...........................................................................................................................

Nettovægt: ....................................................................................................................................

Plombenumre for de pågældende containere, vejkøretøjer, jernbanevogne eller baller: .............

II. Hudernes og skindenes oprindelse

Den registrerede og tilsynsundergivne virksomheds adresse og veterinære kontrolnummer: .....
......................................................................................................................................................
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III. Hudernes og skindenes bestemmelsessted

Huderne og skindene sendes:

fra: ................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: .................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: .....................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ..........................................................................................................

Modtagers navn og adresse: .........................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne huder og skind:

1. stammer fra dyr, der:

a) er blevet slagtet på et slagteri, har gennemgået levende syn og ved denne undersøgelse
er fundet egnede til slagtning i overensstemmelse med EF-forskrifterne

b) ikke har udvist tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr og

c) ikke er blevet aflivet for at udrydde nogen epizooti;

2. har oprindelse i et land, eller i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, i en del af
et land, hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt, og

a) som i mindst 12 måneder forud for afsendelsen har været fri for nedennævnte syg-
domme:

– klassisk svinepest1

– afrikansk svinepest1 og

– kvægpest1, og

b) som i mindst 24 måneder inden afsendelsen har været fri for mund- og klovesyge, og
hvor der ikke i de seneste 12 måneder inden afsendelsen er foretaget vaccination mod
mund- og klovesyge1
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3. stammer fra dyr,

a) der har opholdt sig på oprindelseslandets område i mindst tre måneder inden slagtningen
eller siden fødslen, hvis dyrene er under tre måneder gamle

b) der, hvis der er tale om huder og skind af klovdyr, kommer fra bedrifter, hvor der ikke
har været noget udbrud af mund- og klovesyge inden for de seneste 30 dage, og
omkring hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været noget tilfælde af mund-
og klovesyge inden for de seneste 30 dage

c) der, hvis der er tale om huder og skind af svin, kommer fra bedrifter, hvor der ikke har
været noget udbrud af smitsom blæreudslæt hos svin inden for de seneste 30 dage eller
af klassisk svinepest eller afrikansk svinepest inden for de seneste 40 dage, og omkring
hvilke der inden for en radius på 10 km ikke har været tilfælde af disse sygdomme inden
for de seneste 30 dage eller

d) der på slagteriet har gennemgået levende syn inden for de seneste 24 timer inden slagt-
ningen og ikke har udvist tegn på mund- og klovesyge1, kvægpest1, klassisk svinepest1,
afrikansk svinepest1 eller smitsom blæreudslæt hos svin1

4. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå rekontaminering med patoge-
ner.

Udfærdiget i ..........................................................., den ...........................................................
(sted) (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Sygdomme, der ikke er relevante for den pågældende dyreart, overstreges.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL5 (B)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for behandlede huder og skind af hovdyr, som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: .....................................................................................

Bestemmelsesland: .......................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:...........................................................................................................................

Ministerium: .................................................................................................................................

Kontor:..........................................................................................................................................

I. Identifikation af huderne og skindene

Huder og skind af: ........................................................................................................................
(dyreart)

Emballagens art: ...........................................................................................................................

Antal pakninger: ...........................................................................................................................

Nettovægt: ....................................................................................................................................

Plombenumre for de pågældende containere, vejkøretøjer, jernbanevogne eller baller: .............

II. Hudernes og skindenes oprindelse

Den registrerede og tilsynsundergivne virksomheds adresse og veterinære kontrolnummer: .....
......................................................................................................................................................
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III. Hudernes og skindenes bestemmelsessted

Huderne og skindene sendes:

fra: ................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: .................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: .....................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ..........................................................................................................

Modtagers navn og adresse: .........................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne huder og skind

1. stammer fra dyr, der:

a) ikke udviste kliniske tegn på nogen sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr,
og

b) ikke er blevet aflivet for at udrydde nogen epizooti

2. enten1:

a) kommer fra dyr med oprindelse i et land eller i en del af et land, der ikke ifølge EF-
bestemmelserne er undergivet restriktioner på grund af forekomst af en alvorlig over-
førbar sygdom, som den pågældende dyreart er modtagelig for, og er blevet

i) tørret2

ii) tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før forsendelsen2

iii) saltet i syv døgn i havsalt tilsat 2% natriumkarbonat2,
eller

iv) tørret i 42 døgn ved en temperatur på mindst 20°C
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b) er blevet:

i) tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før forsendelsen2 eller

ii) saltet i syv døgn i havsalt tilsat 2% natriumkarbonat;
eller

c) saltet den ... (dato), før de blev sendt med skib,

3. og at forsendelsen har ikke været i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr,
der frembyder risiko for spredning af alvorlig overførbar sygdom.

Udfærdiget i ..........................................................., den ...........................................................
(sted) (dato)

Stempel3

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)3

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Det ikke gældende overstreges.
2 Sygdomme, der ikke er relevante for den pågældende dyreart, overstreges.
3 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 5 (C)

OFFICIEL ERKLÆRING

for behandlede huder og skind af drøvtyggere, som sendes til EF, og som er blevet opbevaret sepa-
rat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden indførslen

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Den officielle erklærings referencenummer:................................................................................

Bestemmelsesland: .......................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:...........................................................................................................................

Ministerium: .................................................................................................................................

Kontor:..........................................................................................................................................

I. Identifikation af huderne og skindene

Huder og skind af: ........................................................................................................................
(dyreart)

Emballagens art: ...........................................................................................................................

Antal pakninger: ...........................................................................................................................

Nettovægt: ....................................................................................................................................

Plombenumre for de pågældende containere, vejkøretøjer, jernbanevogne eller baller: .............

II. Hudernes og skindenes oprindelse

Virksomhedens adresse og officielle registreringsnummer: ........................................................
......................................................................................................................................................
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III. Hudernes og skindenes bestemmelsessted

Huderne og skindene sendes:

fra: ................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: .................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: .....................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ..........................................................................................................

Modtagers navn og adresse: .........................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne huder og skind:

1. stammer fra dyr, der:

a) ikke udviste kliniske tegn på nogen sygdomme, der kan overføres til mennesker eller
dyr og

b) ikke er blevet aflivet for at udrydde nogen epizooti;

2. er blevet

a) tørret1

b) tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen1

c) saltet i syv døgn i havsalt tilsat 2% natriumkarbonat1, eller
d) tørret i 42 døgn ved en temperatur på mindst 20°C1

3. ikke har været i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr, der frembyder
risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme, og

4. a) umiddelbart inden afsendelsen under officielt tilsyn er blevet opbevaret separat i
21 dage efter den behandling, der er beskrevet under punkt1, eller

b) ifølge transportørens erklæring vil være under transport i mindst 21 dage1.
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Udfærdiget i ..........................................................., den ...........................................................
(sted) (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Det ikke gældende overstreges.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 6 (A)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer,
tænder, huder eller skind, og som sendes til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..........................................................................................

Bestemmelsesland: ............................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:................................................................................................................................

Ministerium: ......................................................................................................................................

Kontor:...............................................................................................................................................

I. Identifikation af jagttrofæerne

Jagttrofæer af:....................................................................................................................................
(dyreart)

Jagttrofæernes art:

a) udelukkende ben, horn, hove, kløer, gevirer, tænder1:

b) udelukkende huder og skind1:

Emballagens art: ................................................................................................................................

Antal stykker eller pakninger: ...........................................................................................................

CITES-certifikatets referencenummer1: ............................................................................................
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II. Jagttrofæernes bestemmelsessted:

Jagttrofæerne sendes

fra: ..................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ..................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..........................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):.................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

III. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne jagttrofæer:

1. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i berøring med andre animalske pro-
dukter, der kan indebære en fare for kontaminering, er blevet pakket enkeltvis i gennemsigtig
og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås, og

2. for så vidt angår jagttrofæer, der udelukkende består af huder og skind,1

a) er blevet tørret1,

b) er blevet tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen1, eller

c) er blevet tørsaltet eller vådsaltet den ................ (dato), og at huderne og skindene ifølge
transportørens erklæring vil blive sendt med skib, og at transporten vil være af en sådan
varighed, at de har været saltet i mindst 14 dage, inden de når EF-grænsekontrolstedet1,
eller
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3. for så vidt angår jagttrofæer, der udelukkende består af ben, horn, hove, kløer, gevirer eller
tænder1:

a) har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at ben, horn, hove, kløer, gevirer eller
tænder er befriet for alle fordærvelige rester

b) er blevet desinficeret med et produkt, som er godkendt af myndighederne, herunder
brintoverilte, hvis der er tale om dele bestående af ben.

Udfærdiget i .......................................................,         den...............................................................
(sted)                                                                                      (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Det ikke gældende overstreges.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 6 (B)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som består af hele ubehandlede dele, og som sendes
til EF

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer.: .........................................................................................

Bestemmelsesland: ............................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:................................................................................................................................

Ministerium: ......................................................................................................................................

Kontor:...............................................................................................................................................

I. Identifikation af jagttrofæerne

Jagttrofæer af:....................................................................................................................................
(dyreart)

Emballagens art: ................................................................................................................................

Antal stykker eller pakninger: ...........................................................................................................

CITES-certifikatets referencenummer1: ............................................................................................

II. Jagttrofæernes bestemmelsessted

Jagttrofæerne sendes

fra: .....................................................................................................................................................
(afsendelsessted)

til: ......................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)
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med følgende transportmidler: ..........................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):.................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

III. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne jagttrofæer:

1. for så vidt angår jagttrofæer af andre klovdyr end svin1:

a) at ................... (region) har været fri for mund- og klovesyge og kvægpest i de seneste
tolv måneder, og at der i samme periode ikke er foretaget vaccination mod nogen af
disse sygdomme, og

b) at de ovenfor beskrevne jagttrofæer:

i) stammer fra dyr, som er blevet nedlagt i den pågældende regions område, der er
godkendt til udførsel af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke
i de seneste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af
sygdomme, som den pågældende dyreart er modtagelig for, og

ii) stammer fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland
eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til udførsel til EF af ube-
handlede jagttrofæer af andre klovdyr end svin

2. for så vidt angår jagttrofæer af vildsvin1:

a) at ................ (region) i de seneste tolv måneder har været fri for klassisk svinepest, afri-
kansk svinepest, smitsom blæreudslæt hos svin, mund- og klovesyge og smitsom
svinelammelse (Teschener syge), og at der ikke i de seneste tolv måneder er foretaget
vaccination mod nogen af disse sygdomme, og
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b) at de ovenfor beskrevne jagttrofæer:

i) stammer fra dyr, som er blevet nedlagt i det pågældende område, der er godkendt
til udførsel af fersk kød af de tilsvarende tamdyrsarter, og hvor der ikke i de sene-
ste 60 dage har været dyresundhedsrestriktioner som følge af udbrud af syg-
domme, som svin er modtagelige for

ii) stammer fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland
eller til en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til udførsel til EF af ube-
handlede jagttrofæer af vildsvin

3. for så vidt angår jagttrofæer af enhovede dyr, at de ovenfor beskrevne jagttrofæer stammer fra
enhovet vildt, der er nedlagt i ovennævnte afsendelseslands område1.

4. for så vidt angår jagttrofæer af fuglevildt1:

a) at …………… (region) er fri for aviær influenza og Newcastle disease

b) at de ovenfor beskrevne jagttrofæer stammer fra fuglevildt, der er nedlagt i den pågæl-
dende region, hvor der ikke i de seneste 30 dage har været dyresundhedsrestriktioner
som følge af udbrud af sygdomme, som det pågældende fuglevildt er modtageligt for

5. at de ovenfor beskrevne jagttrofæer uden at være kommet i berøring med andre animalske
produkter, som kan indebære en fare for kontaminering, er blevet pakket enkeltvis i gennem-
sigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.
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Udfærdiget i .......................................................,          den.............................................................
(sted)                                                                              (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Det ikke gældende overstreges.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 7 (A)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for svinebørster, som sendes til EF fra tredjelande eller regioner i tredjelande,
der er fri for afrikansk svinepest

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..........................................................................................

Bestemmelsesland: ............................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:................................................................................................................................

Ministerium: ......................................................................................................................................

Kontor:...............................................................................................................................................

I. Identifikation af svinebørsterne

Emballagens art: ................................................................................................................................

Antal stykker eller pakninger: ...........................................................................................................

Nettovægt: .........................................................................................................................................

II. Svinebørsternes oprindelse

Den registrerede virksomheds adresse og veterinære kontrolnummer: ............................................
...........................................................................................................................................................

III. Svinebørsternes bestemmelsessted

Svinebørsterne sendes

fra: .....................................................................................................................................................
(afsendelsessted)
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til: ......................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..........................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):.................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved:

1. at de ovenfor beskrevne svinebørster stammer fra svin, der har oprindelse i og er slagtet på et
slagteri i oprindelseslandet

2. at de svin, hvorfra svinebørsterne stammer, ikke ved undersøgelsen i forbindelse med slagt-
ningen udviste tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og ikke er blevet
aflivet for at udrydde epizootier

3. at oprindelseslandet eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EF-bestemmelserne, oprindelses-
regionen i mindst tolv måneder har været fri for afrikansk svinepest

4. at svinebørsterne er tørre og indesluttet i lukket emballage.

Udfærdiget i .....................................................,             den ......................................................
(sted)                                                                               (dato)

Stempel1

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)1

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 7 (B)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for svinebørster, som sendes til EF fra tredjelande eller regioner i tredjelande,
der ikke er fri for afrikansk svinepest

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..........................................................................................

Bestemmelsesland: ............................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:................................................................................................................................

Ministerium: ......................................................................................................................................

Kontor:...............................................................................................................................................

I. Identifikation af svinebørsterne

Emballagens art: ................................................................................................................................

Antal stykker eller pakninger: ...........................................................................................................

Nettovægt: .........................................................................................................................................

II. Svinebørsternes oprindelse

Den registrerede virksomheds adresse og veterinære kontrolnummer: ............................................
...........................................................................................................................................................

III. Svinebørsternes bestemmelsessted

Svinebørsterne sendes

fra: .....................................................................................................................................................
(afsendelsessted)
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til: ......................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..........................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):.................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved:

1. at de ovenfor beskrevne svinebørster stammer fra svin, der har oprindelse i og er slagtet på et
slagteri i oprindelseslandet

2. at de svin, hvorfra svinebørsterne stammer, ikke ved undersøgelsen i forbindelse med slagt-
ningen udviste tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og ikke er blevet
aflivet for at udrydde epizootier

3. at ovennævnte svinebørster er blevet:

− kogt1

− farvet1

− bleget1

4. at svinebørsterne er tørre og indesluttet i lukket emballage.

Udfærdiget i ........................................................,               den ..........................................................
(sted)                                                                                    (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift) 2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Det ikke gældende overstreges.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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KAPITEL 8

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for animalske biprodukter, som sendes til EF med henblik på fremstilling af foder til
selskabsdyr eller tekniske produkter, herunder farmaceutiske produkter

Bemærkning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen,
indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

Sundhedscertifikatets referencenummer: ..........................................................................................

Bestemmelsesland: ............................................................................................................................
(EF-medlemsstatens navn)

Afsendelsesland:................................................................................................................................

Ministerium: ......................................................................................................................................

Kontor:...............................................................................................................................................

I. Identifikation af de animalske biprodukter

Arten af de animalske biprodukter og dyreart:..................................................................................

Emballagens art: ................................................................................................................................

Antal dele eller pakninger: ................................................................................................................

Nettovægt: .........................................................................................................................................

Varepartiets produktionsnummer:.....................................................................................................

II. De animalske biprodukters oprindelse:

Den godkendte virksomheds adresse og veterinære kontrolnummer:...............................................
...........................................................................................................................................................

III. De animalske biprodukters bestemmelsessted:

De animalske biprodukter sendes

fra: .....................................................................................................................................................
(afsendelsessted)
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til: ......................................................................................................................................................
(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..........................................................................................................

Plombens nr. (hvis en sådan findes):.................................................................................................

Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................

Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at de ovenfor beskrevne animalske biprodukter:

1. består af animalske biprodukter af dyrearter som nævnt under ovenstående punkt I og opfyl-
der de relevante sundhedskrav i Kommissionens beslutning(er) ..../..../....1

2. udelukkende består af dele af slagtede dyr, som i overensstemmelse med EF-forskrifterne er
erklæret egnede til konsum, men som af kommercielle grunde ikke er bestemt til konsum

3. er blevet dybfrosset på det anlæg, de kommer fra

4. har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå rekontaminering med patoge-
ner

5. er indpakket i ny emballage, der udelukker enhver lækage.

Udfærdiget i .................................................,        den ...................................................................
(sted)                                                                                     (dato)

Stempel2

…………………………………………………
(embedsdyrlægens underskrift)2

…………………………………………………
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Nummeret på de(n) relevante beslutning(er) for fersk kød af de pågældende tamdyrsarter skal angives.
2 Underskrift og stempel i en fra fortrykket afvigende farve.
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BILAG XI

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF ANIMALSKE BIPRODUKTER, DER IKKE ER

BESTEMT TIL KONSUM

Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for indførsel af relevante produkter fra et
tredjeland, at dette tredjeland er opført på en af nedenstående lister. Indførslen skal ligeledes
opfylde de relevante krav vedrørende sundhed og dyresundhed.

DEL I

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF MÆLK OG MÆLKEBASEREDE PRODUKTER

De tredjelande, der er opført i kolonne B eller C i bilaget til beslutning 95/340/EØF.

DEL II

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF FORARBEJDET ANIMALSK PROTEIN (UNDTAGEN FISKEMEL)

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

DEL III

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF FISKEMEL OG FISKEOLIE

De tredjelande, der er opført i bilaget til beslutning 97/296/EF.
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DEL IV

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF AFSMELTET FEDT (BORTSET FRA FISKEOLIE)

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

DEL V

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF BLODPRODUKTER TIL FODERMIDLER

A. Blodprodukter fra hovdyr

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og
hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

B. Blodprodukter fra andre dyrearter

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

DEL VI

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF BLODPRODUKTER (UNDTAGEN FRA DYR AF HESTEFAMILIEN)

BESTEMT TIL TEKNISKE OG FARMACEUTISKE FORMÅL

A. Blodprodukter fra hovdyr

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og
hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.
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B. Blodprodukter fra andre dyrearter

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

DEL VII

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF UFORARBEJDET MATERIALE TIL FREMSTILLING AF FODER TIL

SELSKABSDYR OG TEKNISKE PRODUKTER

A. Uforarbejdet materiale af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien

De tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, og
hvorfra indførsel af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

B. Uforarbejdet materiale af fjerkræ

De tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød.

C. Uforarbejdet materiale af andre dyrearter

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

DEL VIII

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF UBEHANDLEDE SVINEBØRSTER

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.
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DEL IX

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF GYLLE TIL JORDBEHANDLING

A. Forarbejdede gylleprodukter

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF.

B. Forarbejdet hestegylle

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF for levende heste.

C. Uforarbejdet fjerkrægylle

De tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød.

DEL X

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL A F FODER TIL SELSKABSDYR SAMT TYGGEPINDE OG TYGGEBEN

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, samt følgende lande:

(LK) Sri Lanka1

(JP) Japan2

(TW) Taiwan2

                                                
1 Udelukkende tyggepinde og tyggeben fremstillet af skind af hovdyr.
2 Udelukkende forarbejdet foder til prydfisk.
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DEL XI

LISTE OVER TREDJELANDE, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE KAN TILLADE
INDFØRSEL AF GELATINE, HYDROLYSERET PROTEIN OG

DICALCIUMPHOSPHAT

De tredjelande, der er opført i del I i bilaget til beslutning 79/542/EØF, samt følgende lande:

(KR)  Republikken Korea1

(MY)Malaysia1

(PK) Pakistan
1

(TW) Taiwan
1

________________________

                                                
1 Udelukkende gelatine.
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I. INDLEDNING

Kommissionen foreslog i oktober 2000 en forordning om sundhedsbestemmelser for animal-

ske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse om forslaget til forordning den

12. juni 2001. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 26. april 20011.

Rådet vedtog efter overvejelse af disse udtalelser en fælles holdning den 20. november 2001.

II. FORMÅL MED DEN FORESLÅEDE FORORDNING

Formålet med forordningen er at fastsætte en fælles retlig ramme for animalske biprodukter,

som beskytter dyre- og folkesundheden bedre, og som er tydeligere, enklere og mere fleksibel

end de gældende bestemmelser.

Den skaber derfor sammen med den nyligt vedtagne forordning om transmissible spongiforme

encephalopatier (TSE)2 en sammenhængende retlig ramme for foder, der indeholder animalsk

protein. Den fastsætter strenge regler for fremstilling af sådant foder og begrænser dets an-

vendelse (TSE-forordningen supplerer dette for så vidt angår TSE).

Anvendelsesområdet omfatter imidlertid ikke blot foder. Der fastsættes regler om stort set alle

produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til konsum, herunder regler, der skal

sikre, at destruktion af sådanne produkter og en lang række anvendelser i eller som andre pro-

dukter end foder sker på en sådan måde, at risikoen for dyrs og menneskers sundhed minime-

res. Andre anvendelser af animalske biprodukter er f.eks. fremstilling af foder til selskabsdyr

og tekniske produkter og som råvare til biogas- og komposteringsanlæg.

                                                
1 Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for

forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalo-
patier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Indledning

Der er ingen uenighed mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om de

grundlæggende principper, som forordningen skal fastlægge.

De tre institutioner er navnlig enige om,

•  at kun animalske biprodukter, der er egnet til konsum, bør anvendes i foder;

•  at intraspecifik genanvendelse (eller dyrekannibalisme) bør forbydes;

•  at forordningens retlige ramme bør være tilstrækkelig fleksibel til at muliggøre

tilpasning til den tekniske udvikling og de videnskabelige fremskridt.

Den af Rådet vedtagne fælles holdning omfatter derfor størstedelen af de ændringer,

som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. Kommissionen accepterer disse æn-

dringer samt de øvrige ændringer af dens forslag.
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B. Foder

Som allerede nævnt er Rådet enigt med Europa-Parlamentet og Kommissionen i, at for-

ordningen bør forbyde intraspecifik genanvendelse. I henhold til de videnskabelige ud-

talelser er det berettiget at indføre en sådan sikkerhedsforanstaltning for at forebygge

sygdomsspredning. Den fælles holdning har overtaget principperne i Europa-Parlamen-

tets ændring 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 og 941.

Den fælles holdning giver mulighed for undtagelser for fisk og pelsdyr, hvis det er be-

rettiget i henhold til de videnskabelige udtalelser2. Hvad angår fisk vil en nøje overhol-

delse af forbuddet mod intraspecifik genanvendelse forhindre, at vildtlevende fisk an-

vendes til fremstilling af foder til opdrætsfisk. Fiskemel fremstilles almindeligvis af

vildtlevende fisk, der ikke anvendes til konsum. Det kan imidlertid ikke sikres, at

fiskemel, der anvendes som foder til opdrætsfisk, ikke indeholder en lille mængde mate-

riale fra vildtlevende fisk af samme art (det vil f.eks. ikke være muligt at påvise, at foder

til opdrætslaks ikke indeholder materiale fra vildlaks). Det kan derfor være hensigts-

mæssigt med en undtagelse, således at den nuværende praksis kan fortsætte. Pelsdyr

udgør også et særligt tilfælde. I modsætning til andre opdrættede dyr benyttes pelsdyr

ikke til fremstilling af levnedsmidler. Desuden må biprodukter fra pelsdyr ikke anven-

des til fremstilling af foder til andre dyr.

Den fælles holdning forbyder ligeledes, at køkken- og madaffald anvendes til fremstil-

ling af foder3. Dette er delvis en naturlig følge af forbuddet mod intraspecifik genan-

vendelse. Det vil f.eks. være næsten umuligt at påvise, at flydende køkkenaffald bestemt

til svin ikke indeholder rester af madretter med svinekød eller skinke. Forbuddet er også

en nødvendig sikkerhedsforanstaltning for at undgå spredning af epizootier. De seneste

udbrud af dyresygdomme synes at være forårsaget af, at der er anvendt køkken- og

madaffald med inficeret kød, hvilket viser, at den nuværende kontrol er ineffektiv.

Rådet accepterer derfor ikke Parlamentets ændring 102/ændr. og 103/ændr.4

                                                
1 Betragtning 6 og 7, artikel 19, litra c), og artikel 22 samt bilag III, kapitel II, punkt 3, og bi-

lag VII, kapitel I, punkt 4.
2 Artikel 22, stk. 2.
3 Artikel 22, stk. 1, litra b).
4 Kommissionen kunne heller ikke acceptere disse ændringer.
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C. Håndtering, forarbejdning, transport og identifikation

Rådet er enigt i, at det er nødvendigt at adskille animalske biprodukter og forarbejdede

produkter for at undgå krydskontaminering. Den fælles holdning har derfor overtaget

princippet i Parlamentets ændring 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73,

75, 77, 78, 93, 95 og 971.

Rådet deler den opfattelse, at forarbejdede produkter, der er afledt af kategori 1- eller

kategori 2-materiale, bør forsynes med en visuel og, hvis det er muligt i praksis, en ol-

faktorisk markør. Det mener dog ikke, at mærkning og denaturering af uforarbejdede

produkter (som f.eks. hele kroppe af døde dyr samt gylle) er nødvendig eller gennem-

førlig i praksis. Den fælles holdning har derfor overtaget de relevante dele af Parlamen-

tets ændring 26, 27, 35, 45, 46, 47 og 762, men ikke nogen del af ændring 24 og 313.

Rådet er ikke enigt i, at kategori 1- og kategori 2-materiale altid bør forarbejdes efter

forarbejdningsmetode 1 (133°C ved 3 bar i 20 minutter). Det er Rådets opfattelse, at

forordningen bør følge Den Videnskabelige Styringskomités udtalelse og tillade, at der

anvendes andre forarbejdningsmetoder inden destruktion eller brug af animalske bipro-

dukter, hvis dette ikke indebærer nogen risiko for dyrs eller menneskers sundhed.

Den fælles holdning har derfor ikke overtaget Parlamentets ændring 534. Det giver

imidlertid den enkelte medlemsstat mulighed for at kræve forarbejdningsmetode 1 an-

vendt på materiale, der er bestemt til et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg på

dens område5.

                                                
1 Betragtning 7 og 10, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 3, artikel 7 og 14 samt ar-

tikel 17, stk. 2, litra b), og bilag II, kapitel I, punkt 1, bilag II, kapitel II, punkt 3, bilag III, ka-
pitel I, punkt 1, litra a), bilag III, kapitel II, punkt 3, bilag III, kapitel III, punkt 1, bilag V, ka-
pitel I, punkt 1, litra a), bilag VI, kapitel I, punkt 1 og 2, samt bilag VII, kapitel I, punkt 1 og
2.

2 Artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, samt artikel 7 og bilag VI, kapitel I, punkt 8.
3 Kommissionen kunne heller ikke acceptere ændring 31 og kunne kun delvis eller på visse be-

tingelser acceptere ændring 24, 26, 35 og 45.
4 Kommissionen kunne kun acceptere denne ændring på visse betingelser.
5 Artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 2, litra b) og artikel 8, stk. 2.
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D. Køkken- og madaffald

Rådet er enigt i, at der i forordningen bør fastsættes bestemmelser om anvendelse og

bortskaffelse af køkken- og madaffald. Den fælles holdning har derfor overtaget prin-

cippet i Parlamentets ændring 15, 16 og 171.

Foruden de i B omhandlede bestemmelser om anvendelse af køkken- og madaffald,

indebærer den fælles holdning også:

•  at det tydeliggøres, at køkken- og madaffald fra internationale transportmidler skal

bortskaffes på en sikker måde2

•  at der skal vedtages passende bestemmelser om brug af køkken- og madaffald i

biogas- eller komposteringsanlæg3.

E. Forbrænding og medforbrænding

Rådet er enigt i, at der i forordningen bør fastsættes bestemmelser for dyre- og folke-

sundheden i forbindelse med forbrænding i det omfang, det er nødvendigt for at udfylde

lakunen i direktiv 2000/76/EF4. Den fælles holdning har derfor overtaget de relevante

dele af Parlamentets ændring 25, 26, 35, 43, 52 og 995.

F. Bortskaffelse - særlige tilfælde

Rådet er enigt i, at alle regler om bortskaffelse af animalske biprodukter under særlige

omstændigheder bør samles i en enkelt bestemmelse. Det er også enigt i, at det er rele-

vant på strenge betingelser at give mulighed for større fleksibilitet end forudset i Kom-

missionens forslag for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Den fælles holdning

har derfor overtaget Parlamentets ændring 29, 38, 63 og 696.

                                                
1 Artikel 1, stk. 3, og artikel 2, stk. 1, samt bilag I, punkt 15.
2 Artikel 4.
3 Artikel 6, stk. 2, litra g).
4 Direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91) gælder ikke

for anlæg til forbrænding og medforbrænding, som ikke anvendes til bortskaffelse af andet af-
fald end dyrekroppe.

5 Artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, samt artikel 12 og bilag IV.
6 Artikel 4, 5 og 24 samt bilag I, punkt 49.
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G. Udførsel og transit

Rådet er enigt i, at der i forordningen bør fastsættes bestemmelser om udførsel af ani-

malske biprodukter og forarbejdede produkter. Det deler Europa-Parlamentets opfat-

telse, at de samme bestemmelser bør gælde for forarbejdede produkter, uanset om de af-

sættes på EF-markedet eller udføres. Den fælles holdning har derfor overtaget Parla-

mentets ændring 59 og 611.

Rådet mener imidlertid, at forordningen i stedet for at forbyde enhver udførsel af ufor-

arbejdede animalske biprodukter kun bør tillade en sådan udførsel under særlige om-

stændigheder (f.eks. i forbindelse med selskabsdyr). Den fælles holdning har derfor

overtaget princippet i Parlamentets ændring 30 og 39, men forudser, at det vil være mu-

ligt at indrømme undtagelser efter udvalgsproceduren, hvis dette viser sig at være nød-

vendigt for at tage hensyn til sådanne særlige omstændigheder2.

Det er desuden Rådets opfattelse, at der i forordningen bør fastsættes mindstekrav med

hensyn til transit gennem EF. Produkter i transit bør overholde betingelserne for indfør-

sel og de relevante bestemmelser, der gælder for transport inden for EF3.

H. Fedtderivater og gødningsstoffer

Rådet er enigt i, at der i forordningen bør fastsættes specifikke bestemmelser om afsæt-

ning og udførsel af organiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og fedtderivater,

der er fremstillet af kategori 2-materiale. Den fælles holdning har derfor overtaget prin-

cippet i Parlamentets ændring 61. Dog vil den, indtil der er vedtaget EF-regler på bag-

grund af nye videnskabelige udtalelser, give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte

nationale regler for anvendelsen af disse produkter4.

                                                
1 Artikel 19 og artikel 20, stk. 1.
2 Artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 4.
3 Artikel 29, 30 og 31 samt bilag II, kapitel VII.
4 Artikel 20, stk. 1 og 2, samt artikel 35, stk. 3.
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I. Dato for iværksættelse

Rådet accepterer fuldt ud princippet i Parlamentets ændring 68 om, at forordningen bør
bringes i anvendelse, så snart det er praktisk muligt. Det fastsættes i den fælles hold-
ning, at forordningen bringes i anvendelse seks måneder efter datoen for ikrafttrædel-
sen1.

J. Andet

Den fælles holdning har også overtaget Parlamentets ændringer med hensyn til:

•  krav om, at der skal opbevares fortegnelser omfattende mindst to år (ændring 74,
83, 84 og 86)2

•  krav om, at animalske biprodukter skal holdes ved en korrekt temperatur (ændring
72 og 96)3

•  EF-kontrol og underretning fra medlemsstaterne om forordningens gennemførelse
(ændring 14 og 64)4

•  krav om mærkning af importerede selskabsdyrefoderingredienser fra hormonbe-
handlede dyr (ændring 65)5

•  bestemmelser om alternativ behandling af gylle (ændring 92)6

•  tydeliggørelse (ændring 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 og 91)7.

Den fælles holdning har ikke overtaget nogle få ændringer, som Rådet ikke kunne ac-
ceptere:

•  ændring 3, 4, 6, 10, 11 og 12, fordi de foreslår ændringer i betragtningerne, som
ikke er i tråd med forordningens dispositive del8

•  ændring 40, 41, 48, 49, 50 og 98, fordi de ikke kan gennemføres i praksis og ikke
er nødvendige for at nå de ønskede mål

•  ændring 88, fordi den tilstræber at regulere et spørgsmål, som henhører under et
andet instruments anvendelsesområde (forordning (EF) nr. 999/2001)9.

                                                
1 Artikel 38.
2 Bilag V, kapitel II, punkt 7, bilag VII, kapitel I, punkt 7 og 8, samt bilag VII, kapitel II,

punkt 14.
3 Bilag II, kapitel VI, bilag III, kapitel I, punkt 1, litra g), og bilag III, kapitel II, punkt 4.
4 Betragtning 26 samt artikel 27 og artikel 35, stk. 2.
5 Artikel 28.
6 Bilag VIII, kapitel III, punkt 5, litra b).
7 Betragtning 25, artikel 4, stk. 1, litra a), artikel 5, stk. 1, litra d), artikel 16, stk. 3, og artikel 32

samt bilag II, kapitel I, punkt 2, bilag II, kapitel III, punkt 2, bilag VII, kapitel I, punkt 5 og 6,
bilag VII, kapitel II, punkt 15, bilag VII, kapitel IV, punkt 4, og bilag VIII, kapitel III, punkt 1
og 2.

8 Kommissionen kunne heller ikke acceptere ændring 4, 10 og 12 og kunne kun delvis accep-
tere ændring 11.

9 Kommissionen kunne heller ikke acceptere denne ændring.
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Den fælles holdning indebærer desuden i forhold til Kommissionens forslag, at:

•  det tydeliggøres, at medlemsstaterne kan fastsætte nationale regler for indførsel og
afsætning af produkter, der ikke er omhandlet i bilag VII og VIII1

•  der gives større fleksibilitet med hensyn til gylle2

•  der må anvendes hele kroppe af døde dyr til fodring af truede arter af ådselædende
fugle under iagttagelse af strenge betingelser, der fastsættes ved udvalgsproce-
dure3

•  der indføres en række redaktionelle ændringer for at tydeliggøre forordningen.

IV. KONKLUSION

Rådet ser med tilfredshed på, at det har kunnet overtage størstedelen af Europa-Parlamentets æn-

dringer i sin holdning, og at Kommissionen accepterer disse ændringer samt de øvrige ændringer af

dens forslag. Rådet håber, at dette vil gøre det muligt at vedtage forordningen hurtigt.

________________________

                                                
1 Artikel 3, stk. 2.
2 Artikel 5, stk. 2, litra e), nr. iii), og artikel 7, stk. 5.
3 Artikel 23, stk. 2, litra d).





BILAG

Fælles holdning vedtaget af Rådet den 20. november 2001 med henblik på vedtagelse af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter,
som ikke er bestemt til konsum [2000/0259(COD)]

Erklæringer fra Kommissionen

Ad Artikel 12 (fortolkning af direktiv 2000/76/EF om forbrænding)

"Kommissionen vil i de seks måneder, der følger efter vedtagelsen, give vejledning ved-

rørende fortolkningen af artikel 2, litra a), nr. vii), i direktiv 2000/76/EF med henblik på at ty-
deliggøre dette direktivs anvendelsesområde i forbindelse med bortskaffelse af animalske bi-
produkter, herunder den retlige mulighed for at bortskaffe specificeret risikomateriale i lavka-
pacitetsforbrændingsanlæg, samtidig med at den overvejer, hvilken fremgangsmåde der skal
anvendes på lang sigt. Desuden vil Kommissionen i samme periode vurdere SEAC's analyse
af de mulige risici ved anvendelsen af små forbrændingsanlæg til bortskaffelse af den slags
materiale."

Ad Artikel 22 (forbuddet mod intraspecifik genanvendelse)

"Kommissionen påtager sig, inden forordningen vedtages, at indhente udtalelse fra Den Vi-
denskabelige Styringskomité om, hvorvidt fodring af opdrættet fisk med foder, der stammer
fra fisk, og fodring af pelsdyr med foder, der stammer fra pelsdyr, kan udgøre en risiko for
dyrs eller menneskers sundhed. Hvis der i henhold til Den Videnskabelige Styringskomités
udtalelse ikke foreligger nogen risiko, vil Kommissionen snarest muligt foreslå en undtagelse,
der giver mulighed for, at en sådan praksis kan fortsætte, i overensstemmelse med proceduren
i artikel 33, stk. 2."

Ad Artikel 23 (Undtagelse vedrørende fodring af ådselædende dyr)

"Kommissionen vil foreslå passende regler for anvendelsen af kategori 1-materiale til fodring
af ådselædende dyr under artikel 23 samt ændringer, der skal foretages som følge heraf i bila-
get til TSE-forordningen; disse regler og ændringer vedtages efter udvalgsprocedurerne."

Ad Artikel 24 (nedgravning og afbrænding af kroppe af drøvtyggere, der indeholder specifi-
ceret risikomateriale)

"Kommissionen vil gøre sit yderste for at fremsætte forslag så hurtigt som muligt med henblik
på vedtagelse af detaljerede ordninger for gennemførelsen af artikel 24 efter videnskabelig
udtalelse. Disse forslag vil på baggrund af videnskabelige udtalelser fastsætte sikre metoder
for afbrænding og nedgravning af animalske biprodukter, herunder TSE-inficeret materiale.
Hvis det er relevant, vil ordningerne fastsætte, at afbrænding og nedgravning skal foregå på
sådanne måder, der er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 4 i direktiv
75/442/EØF, som ændret."



Ad Artikel 32 (overgangsforanstaltninger)

"Kommissionen vil, hvor det er berettiget og hensigtsmæssigt, foreslå overgangsforanstalt-

ninger, så der bliver tid til at tilpasse sig de nye krav i forordningen, navnlig med hensyn til
lavkapacitetsforbrændingsanlæg og forarbejdningsanlæg."

Ad Bilag VII og VIII (handel og import)

"Kommissionen vil gennemgå de detaljerede bestemmelser for handel og import i lyset af de
bemærkninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, og vil om nødvendigt foreslå, at der sna-

rest muligt efter forordningens ikrafttræden foretages tekniske ændringer, der vedtages efter
udvalgsprocedurerne."

________________________
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2000/0259 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 251, stk. 2, andet afsnit, i EF-traktaten

om

den fælles holdning vedtaget af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske

biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

1. BAGGRUND

Dato for oversendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(KOM(2000) 574 endelig 2000/259 COD):

19.10.2000

Dato for udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 26.04.2001

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 12.06.2001

Dato for vedtagelse af fælles holdning: 20.11.2001.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Hovedformålet med det første forslag er at forbyde genanvendelse i foderkæden af
bestemte animalske biprodukter, nemlig døde dyr og kasseret animalsk materiale.
Den eneste råvare, der må anvendes til fremstilling af foder, vil i så fald være
materiale af dyr, der er erklæret egnede til konsum.

Forslaget omfatter desuden følgende:

– Indførelse af en række alternative metoder til anvendelse og bortskaffelse af
animalske biprodukter

– Strengere regler om kontrol af animalske biprodukter og deres sporbarhed

– En sammenkædning med EF-miljøbestemmelserne

– Nye retlige rammer for sektoren for animalske biprodukter

– En forenkling af de eksisterende EF-bestemmelser, idet der er tale om en
konsolideret retsakt, som omhandler alle animalske biprodukter, der ikke er
bestemt til konsum.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger til den fælles holdning

Den fælles holdning, der blev vedtaget af Rådet med kvalificeret flertal, ændrer ikke
de grundlæggende mål i forordningsforslaget, og i den er indarbejdet hovedparten af
de ændringsforslag, Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. En del af
ændringsforslagene er blevet medtaget i deres helhed, og resten er blevet
omformuleret, så de var tilfredsstillende for alle medlemsstaterne. Europa-
Parlamentet og Kommissionen er dog ikke uenige om forordningens grundlæggende
principper. Der er bl.a. almindelig enighed om følgende:

– princippet om, at det kun er animalske biprodukter, fremstillet af dyr, der er
erklæret egnet til konsum, som må anvendes som dyrefoder

– forbuddet mod genanvendelse inden for samme art

– behovet for at gøre visse bestemmelser strammere for at forbedre kontrollen af
animalske biprodukter og deres sporbarhed

– behovet for, at forordningen er mere fleksibel, så bestemmelserne kan tilpasses
i lyset af den tekniske udvikling og ny videnskabelig viden og under særlige
omstændigheder.

Nogle få af Europa-Parlamentets ændringsforslag er ikke blevet medtaget i den fælles
holdning. Det drejer sig om de samme ændringsforslag, som heller ikke
Kommissionen gik ind for.

Rådet vedtog med kvalificeret flertal den fælles holdning. To medlemsstater stemte
imod, fordi forordningen ikke udtrykkeligt forbyder anvendelsen af forarbejdede
animalske proteiner og fedtstoffer i foder, og fordi forordningen forbyder fodring
med affaldsfoder af køkken- og madaffald.

3.2. Specifikke bemærkninger til den fælles holdning

3.2.1. Foder

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet om forbuddet mod genanvendelse inden for
samme art.

Ifølge den fælles holdning er det nu muligt at fastsætte undtagelser fra nævnte
forbud, så fisk må fodres med fiskemel, og pelsdyr må fodres med produkter
fremstillet af slagtekroppe af pelsdyr. En sådan undtagelse må kun gives efter
videnskabelig rådgivning.

Kommissionen går ind for den fælles holdning. Efter Kommissionens opfattelse
hidrører den potentielle risiko ved fiskeopdræt fra genbrug af fiskeaffald fra opdræt
af samme art. Kommissionen ønsker således at gøre det klart, at forbuddet i
artikel 22, stk. 1, litra a), i den fælles holdning anvendes artsspecifikt og derfor ikke
anvendes vedrørende fodring af opdrættede fisk med fiskemel, når blot fiskemelet er
fremstillet af andre arter.
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3.2.2. Køkken- og madaffald

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at forordningen bør indeholde regler om
anvendelse og bortskaffelse af køkken- og madaffald. Køkken- og madaffald er
derfor indføjet i forordningens anvendelsesområde, men kun når det er bestemt til
specifikke formål, således at man undgår overlapning med miljøbestemmelserne og
undgår udformning af nye miljøbestemmelser om biologisk nedbrydeligt affald. Der
indsættes en definition af køkken- og madaffald. Definitionen omfatter også køkken-
og madaffald fra husholdninger for at sikre sammenhængen med de kommende
bestemmelser om klassisk svinepest, som Rådet vedtog den 23. oktober 2001. Det
gøres klart, at køkken- og madaffald fra internationale transportmidler tilhører den
højeste risikogruppe (kategori 1) og skal destrueres, således som det i forvejen
kræves i henhold til de eksisterende EF-bestemmelser.

Rådet kan imidlertid ikke acceptere Europa-Parlamentets ændringsforslag 102 og den
del af ændringsforslag 103, der går ud på fortsat at tillade fodring med affaldsfoder af
køkken- og madaffald.

Kommissionen støtter den fælles holdning på dette punkt. Vedrørende fodring med
affaldsfoder af køkken- og madaffald skal det for det første bemærkes, at en sådan
praksis ikke er i overensstemmelse med forbuddet mod genanvendelse inden for
samme art og med ønsket om fødevareingrediensernes totale sporbarhed, som begge
er elementer, Parlamentet kraftigt har efterlyst. For det andet viser dioxinkrisen for
nylig og de aktuelle udbrud af mund- og klovesyge klart, hvorfor denne foderpraksis
ikke bør fortsætte. Det bør bemærkes, at den fælles holdning ikke udelukker fodring
med animalsk affald, som hidrører fra industrielle fødevarevirksomheder, hvor
produkternes sporbarhed kan sikres. Af hensyn til gennemsigtighed, klarhed og
retssikkerhed bør forbuddet træde i kraft samtidig med de kommende bestemmelser
om klassisk svinepest (dvs. 31.10.2002).

3.2.3. Krydskontaminering

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at indføre supplerende
og strengere krav for at undgå krydskontaminering.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.

3.2.4. Sporbarhed

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at indføre supplerende
krav for at forbedre produkternes sporbarhed eller for at styrke de krav til
sporbarhed, som Kommissionens forslag indeholdt. Rådet kan dog ikke acceptere
kravet om mærkning af uforarbejdede animalske biprodukter af kategori 1 og 2, da
det ikke menes at gavne yderligere, eller at det lader sig gøre i praksis, at mærke
døde dyr eller gylle.
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Kommissionen kan acceptere Rådets holdning, da mærkning af visse uforarbejdede
kategori 1-materialer, f.eks. specificeret risikomateriale (SRM), i forvejen er omfattet
af TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001, og da supplerende mærkning af døde
drøvtyggere ikke ville være i overensstemmelse med TSE-forordningen, som
indeholder en undtagelse fra dette krav. Det skal endvidere bemærkes, at supplerende
regler om mærkning, herunder muligheden for at udvide mærkningen til at omfatte
andre råvarer, kan fastsættes efter udvalgsproceduren i bilag II til forordningen om
animalske biprodukter.

3.2.5. Forbrænding/ændring af bortskaffelsesmetoder

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at fastsætte
folkesundhedsmæssige krav til forbrændingsanlæg, som ikke er omfattet af direktiv
2000/76/EF om forbrænding af affald, og at indføre mulighed for at ændre den
godkendte metode til bortskaffelse under hensyntagen til ny videnskabelig
rådgivning.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.

3.2.6. Undtagelse vedrørende forbrænding og nedgravning

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at indføre en undtagelse
vedrørende forbrænding og nedgravning af døde dyr og specificeret risikomateriale i
fjerntliggende områder og i tilfælde af udbrud af alvorlige overførbare sygdomme
som følge af faren for at sprede sundhedsrisici eller som følge af manglende
bortskaffelseskapacitet.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.

3.2.7. Afsmeltet fedt, fedtderivater og gødningsstoffer

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at forbyde anvendelse
af afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til fremstilling af fedtderivater til kosmetik-
og medicinalindustrien. Rådet kan dog ikke acceptere Europa-Parlamentets
ændringsforslag 88 vedrørende restriktioner af import af fedt af drøvtyggere som
følge af TSE-risiko, da dette er omfattet af TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001.

Rådet er endvidere enigt i, at forordningen bør omfatte særlige bestemmelser om
afsætning og import af organiske gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og
fedtderivater, som er fremstillet af kategori 2-materiale. Medlemsstaterne kan
opretholde deres nationale lovgivning, indtil der vedtages EF-regler på grundlag af
videnskabelig rådgivning.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.
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3.2.8. Eksport og transit

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet om forbuddet mod eksport af kategori 1- og
kategori 2-materiale. Visse animalske produkter, f.eks. jagttrofæer, der er fremstillet
af kategori 1-materiale, gylle og forarbejdet gylle, organiske gødningsstoffer og
fedtderivater, som tilhører eller er fremstillet af kategori 2-materiale, eksporteres dog
nu til tredjelande (og importeres fra dem) på betingelser, der er fastsat i EF-
bestemmelser, som er indarbejdet i forordningen. Det gøres derfor klart i
kompromisteksten, at disse ændringer ikke berører reglerne om de pågældende
produkter. Rådet er desuden enigt med Europa-Parlamentet i, at der er behov for at
gøre det klart, at kravene til afsætning af produkter også skal gælde eksport.

Dertil kommer, at Rådet er enigt i, at forordningen bør indeholde minimumsnormer
for produkters transit gennem Fællesskabet.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.

3.2.9. Anvendelsesdato

Rådet er enigt med Europa-Parlamentet i, at forordningens ikrafttrædelsesdato rykkes
frem, og at medlemsstaterne skal sende Kommissionen en rapport om den faktiske
gennemførelse af forordningen.

Kommissionen støtter Rådets holdning på dette punkt.

3.2.10. Andet

Rådet er desuden enigt med Europa-Parlamentet om følgende:

– Styring af temperaturen for uforarbejdet kategori 3-materiale under opbevaring
og transport.

– Krav til mærkning af importerede råvarer til selskabsdyrfoder fremstillet af
hormonbehandlede dyr.

– Klarere regler om muligheden for at tillade tilsvarende procesvilkår for gylle
under hensyntagen til videnskabelig rådgivning. Rådet mener, det er for tidligt
at henvise til en overensstemmelsesoversigt, før den videnskabelige komité har
foretaget en evaluering. Den del af ændringsforslag 92, der omhandler et
sådant skema, er derfor ikke blevet taget i betragtning af Rådet. Den del af
Europa-Parlamentets ændringsforslag 62, som går ud på at undtage fast
husdyrgødning og kompost fra forbuddet mod spredning på græsningsarealer,
er ikke blevet taget i betragtning af Rådet, da gylle i enhver form i forvejen er
undtaget fra forbuddet, og da der ikke er nogen begrundelse for at undtage
kompost fra den generelle politik vedrørende spredning af proteinholdigt
materiale på græsningsarealer.

– Strengere krav til anvendelse af blod i foder.

– Klarere formulering af en række betragtninger, artikler og bilag.
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Rådet er endvidere enigt i følgende:

– Klarere regler om, at medlemsstaterne kan regulere import og markedsføring af
produkter, som forordningens bilag VII og VIII ikke indeholder bestemmelser
om.

– Større fleksibilitet med hensyn til transport af gylle.

– Tilladelse til at fodre truede ådselsæderarter med hele kroppe af døde dyr ifølge
passende bestemmelser, der skal vedtages af Kommissionen.

– Indførelse af en række redaktionelle ændringer, der gør forordningen klarere.

Endelig tager Rådets kompromistekst ikke hensyn til nogle få af Europa-
Parlamentets ændringsforslag vedrørende betragtninger, idet de ikke modsvares af
bestemmelser i den dispositive del eller ikke stemmer overens med bestemmelser i
forordningens dispositive del (ændringsforslag 3, 4, 6, 10 og 12) eller ikke er
korrekte (ændringsforslag 11).

Kommissionen har ingen invendinger. Kommissionen støtter dog den del af Europa-
Parlamentets ændringsforslag 11, som tager sigte på at fjerne henvisningen til øget
produktivitet.

4. KONKLUSION

Kommissionen støtter formandskabets dokument om den fælles holdning, der er
vedtaget af Rådet med kvalificeret flertal.

5. ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Erklæringerne fra Kommissionen på mødet i Rådet (landbrug) den 19. juni 2001
findes i bilaget til denne meddelelse.
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BILAG

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Ad artikel 12 (fortolkning af direktiv 2000/76/EF om forbrænding)

Kommissionen vil i de seks måneder, der følger efter vedtagelsen, give vejledning vedrørende
fortolkningen af artikel 2, litra a), nr. vii), i direktiv 2000/76/EF med henblik på at tydeliggøre
dette direktivs anvendelsesområde i forbindelse med bortskaffelse af animalske biprodukter,
herunder den retlige mulighed for at bortskaffe specificeret risikomateriale i
lavkapacitetsforbrændingsanlæg, samtidig med, at den overvejer, hvilken fremgangsmåde, der
skal anvendes på lang sigt. Desuden vil Kommissionen i samme periode vurdere SEAC's
risikovurdering af de mulige risici ved anvendelsen af små forbrændingsanlæg til
bortskaffelse af den slags materiale.

Ad artikel 22 (forbud mod genanvendelse inden for samme art)

Kommissionen påtager sig inden forordningen vedtages at indhente udtalelse fra Den
Videnskabelige Styringskomité om, hvorvidt fodring af opdrættet fisk med foder, der
stammer fra fisk, og fodring af pelsdyr med foder, der stammer fra pelsdyr, kan udgøre en
risiko for dyrs eller menneskers sundhed. Hvis der i henhold til Den Videnskabelige
Styringskomités udtalelse ikke foreligger nogen risiko, vil Kommissionen snarest muligt
foreslå en undtagelse, der giver mulighed for, at en sådan praksis kan fortsætte, i
overensstemmelse med proceduren i artikel 33, stk. 2.

Ad artikel 24 (nedgravning og afbrænding af kroppe af drøvtyggere, der indeholder
specificeret risikomateriale)

Kommissionen vil gøre sit yderste for at fremsætte forslag så hurtigt som muligt med henblik
på vedtagelse af detaljerede ordninger for gennemførelsen af artikel 24 efter videnskabelig
udtalelse. Disse forslag vil på baggrund af videnskabelige udtalelser fastsætte sikre metoder
for afbrænding og nedgravning af animalske biprodukter, herunder TSE-inficeret materiale.
Hvis det er relevant, vil ordningerne fastsætte, at afbrænding og nedgravning skal foregå på
sådanne måder, der er i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 4 i direktiv
75/442/EØF, som ændret.

Ad artikel 32 (overgangsforanstaltninger)

Kommissionen vil, hvor det er berettiget og hensigtsmæssigt, foreslå
overgangsforanstaltninger, så der bliver tid til at tilpasse sig de nye krav i forordningen,
navnlig med hensyn til lavkapacitetsforbrændingsanlæg og forarbejdningsanlæg.

Ad artikel 23 (undtagelse vedrørende fodring af ådselædende dyr)

Kommissionen vil foreslå passende regler for anvendelsen af kategori 1-materiale til fodring
af ådselædende dyr under artikel 23, samt ændringer, der skal foretages som følge heraf i
bilaget til TSE-forordningen; disse regler og ændringer vedtages efter udvalgsprocedurerne.
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Ad bilag VII og VIII (handel og import)

Kommissionen vil gennemgå de detaljerede bestemmelser for handel og import i lyset af de
bemærkninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, og vil om nødvendigt foreslå, at der
snarest muligt efter forordningens ikrafttræden foretages tekniske ændringer, der vedtages
efter udvalgsprocedurerne.


