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BILAGA VII

SÄRSKILDA HYGIENKRAV FÖR BEARBETNING OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN
AV BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN OCH ANDRA BEARBETADE PRODUKTER

SOM SKULLE KUNNA ANVÄNDAS SOM FODERRÅVARA

KAPITEL I

SÄRSKILDA KRAV FÖR GODKÄNNANDE AV BEARBETNINGSANLÄGGNINGAR FÖR
KATEGORI 3-MATERIAL

Utöver de allmänna krav som fastställs i bilaga V gäller följande:

A. Lokaler

1. Anläggningar för bearbetning av kategori 3-material får inte vara belägna på samma tomt som
anläggningar för bearbetning av kategori 1- eller kategori 2-material, såvida de inte är
inrymda i en helt avskild byggnad.

2. Den behöriga myndigheten kan dock ge tillstånd till att en bearbetningsanläggning för
kategori 3-material tillfälligt används för bearbetning av kategori 1- eller 2-material när ett
utbrott av en utbredd epizootisk sjukdom eller andra extraordinära eller oförutsägbara
omständigheter leder till kapacitetsbrist på en bearbetningsanläggning för kategori 1- eller
kategori 2-material.

Den behöriga myndigheten skall godkänna bearbetningsanläggningen för kategori 3-material
på nytt i enlighet med artikel 17 innan den bearbetar kategori 3-material igen.

3. Bearbetningsanläggningar för kategori 3-material skall ha följande utrustning:

a) En anordning för att kontrollera förekomsten av främmande material, till exempel
förpackningsmaterial eller metallbitar i de animaliska biprodukterna.

b) Om mängden produkter som behandlas är så stor att den behöriga myndigheten ständigt
eller regelbundet måste vara på plats skall det dessutom finnas ett lämpligt utrustat
låsbart utrymme som endast får användas av inspektörerna.
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B. Råvara

4. Endast sådant kategori 3-material som förtecknas i artikel 6.1 a–6.1 j som har hanterats,
lagrats och transporterats i enlighet med artikel 22 får användas för tillverkning av bearbetat
animaliskt protein och annan foderråvara.

5. Före bearbetningen skall de animaliska biprodukterna kontrolleras avseende förekomst av
främmande material. Om sådant material påträffas skall det genast avlägsnas.

C. Bearbetningskrav

6. Kritiska kontrollpunkter som avgör omfattningen av de värmebehandlingar som används vid
bearbetning skall fastställas för varje bearbetningsmetod enligt vad som anges i kapitel III i
bilaga V. Dessa kritiska kontrollpunkter skall minst omfatta

– råvarans partikelstorlek,

– den temperatur som skall uppnås vid värmebehandling,

– det tryck som råvaran i tillämpliga fall skall behandlas under,

– värmebehandlingens längd eller matningshastighet för kontinuerliga system.

Lägsta tillåtna bearbetningskrav skall anges för alla kritiska kontrollpunkter som används.

7. Uppgifterna skall sparas i minst två år som bevis på att lägsta tillåtna processvärden har
tillämpats vid samtliga kritiska kontrollpunkter.

8. Noggrant kalibrerad utrustning för mätning och registrering skall användas för kontinuerlig
övervakning av bearbetningsförhållandena. Uppgifter om kalibreringsdatum för mätnings-
och registreringsutrustning skall sparas i minst två år.
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9. Material som eventuellt inte har genomgått den värmebehandling som krävs (till exempel
material som slängdes i början av processen eller material som läckt ut från kokpannorna),
skall genomgå förnyad värmebehandling eller samlas in och bearbetas på nytt.

D. Bearbetade produkter

10. Prov från de färdiga produkterna som tagits under lagring på bearbetningsanläggningen eller
vid den tidpunkt då lagringen avbryts skall uppfylla följande krav:

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

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

där:

n = antalet prover som skall testas,

m = gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier i
samtliga prover inte överstiger m,

M = maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet
bakterier i en eller flera prover är M eller fler,

c = antal prover i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och provet trots detta
kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga prover är högst m.

KAPITEL II

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande:

A. Bearbetningskrav

1. Bearbetat däggdjursprotein skall ha bearbetats med metod 1.
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2. Bearbetat icke-däggdjursprotein, utom fiskmjöl, skall ha bearbetats med någon av
metoderna 1–5 eller 7.

3. Fiskmjöl skall ha bearbetats med användning av

a) någon av bearbetningsmetoderna, eller

b) metoder och parametrar som garanterar att produkten uppfyller de mikrobiologiska krav
som fastställs i kapitel I punkt 10.

B. Förvaring

4. Bearbetat animaliskt protein skall förpackas och lagras i nya eller steriliserade säckar eller
lagras i ändamålsenligt utformade silos.

5. Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att minimera kondensering i silos, transportörer och
elevatorer.

6. Produkter på bandtransportörer samt i hissar och lådor skall skyddas från kontaminering av
misstag.

7. Utrustning som används för att hantera bearbetat animaliskt protein skall hållas ren och torr
och den skall vara försedd med ändamålsenliga inspektionspunkter så att hygienförhållandena
kan undersökas. Alla lagringsutrymmen skall tömmas och rengöras med jämna mellanrum i
enlighet med de krav som ställs på produktionen.

8. Bearbetat animaliskt protein skall hållas torrt. Läckage och kondensering i lagringsutrymmen
skall undvikas.

C. Import

9. Medlemsstaterna måste tillåta import av bearbetat animaliskt protein om det

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget i förteckningen i del II i bilaga XI eller,
när det gäller fiskmjöl, i förteckningen i del III i bilaga XI,
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b) kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den förteckning som
avses i artikel 29.4,

c) har framställts i enlighet med denna förordning,

d) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

10. Innan sändningar övergår till fri omsättning inom gemenskapen skall den behöriga
myndigheten, vid import, ta stickprov av bearbetat animaliskt protein vid
gränskontrollstationen för att säkerställa överensstämmelse med kraven i kapitel I punkt 10.
Den behöriga myndigheten skall

a) ta stickprov av varje sändning med produkter som transporteras i bulk,

b) ta stickprov slumpvis på sändningar med produkter som förpackats på den ursprungliga
tillverkningsanläggningen.

11. När sex prover i följd på bulksändningar med ursprung i ett visst tredje land är negativa får
den behöriga myndigheten därefter göra stickprovsundersökningar slumpvis på
bulksändningar från detta tredje land. Om ett av dessa stickprov visar sig vara positivt skall
den behöriga myndigheten som tar stickprov underrätta den behöriga myndigheten i
ursprungslandet, så att den kan vidta lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandena. Den
behöriga myndigheten i ursprungslandet skall underrätta den behöriga myndighet som tar
stickprov om dessa åtgärder. Om ytterligare ett prov med samma ursprung ger positivt resultat
skall den behöriga myndigheten ta stickprov på varje sändning med samma ursprung, till dess
att sex stickprov i följd åter ger negativt utslag.

12. De behöriga myndigheterna skall i minst två år spara resultaten från den provtagning som
görs för alla sändningar som genomgått provtagning.

13. Om en sändning ger positivt resultat för salmonella skall den antingen

a) behandlas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.2 a
i direktiv 97/78/EG1, eller

                                                
1 Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av

veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24,
30.1.1998, s. 9).



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 6
BILAGA VII DG B   SV

b) bearbetas på nytt i en bearbetningsanläggning som godkänts enligt denna förordning
eller dekontamineras genom en behandling som godkänts av den behöriga myndigheten.
En förteckning över tillåtna behandlingar får fastställas i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 33.2. Sändningen får inte släppas innan den har behandlats och
undersökts avseende salmonella av den behöriga myndigheten med negativt resultat i
enlighet med kapitel I punkt 10.

KAPITEL III

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BLODPRODUKTER

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande:

A. Råvara

1. Endast sådant blod som avses i artikel 6.1 a och 6.1 b får användas för tillverkning av
blodprodukter.

B. Bearbetningskrav

2. Blodprodukter skall ha behandlats med

a) någon av bearbetningsmetoderna 1–5 eller 7, eller

b) metoder och parametrar som garanterar att produkten uppfyller de mikrobiologiska krav
som fastställs i kapitel I punkt 10.
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C. Import

3. Medlemsstaterna måste tillåta import av blodprodukter om

a) de kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del V i bilaga XI,

b) de kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den förteckning som
avses i artikel 29.4,

c) de har framställts i enlighet med denna förordning,

d) de åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR UTSMÄLT FETT OCH FISKOLJA

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande:

A. Bearbetningskrav

1. Utsmält fett från idisslare skall renas på ett sådant sätt att den återstående totalhalten av
olösliga föroreningar inte överstiger 0,15 viktprocent.

B. Import av utsmält fett

2. Medlemsstaterna måste tillåta import av utsmält fett om det uppfyller följande krav:

a) Det skall komma från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del IV i
bilaga XI.

b) Det skall komma från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den
förteckning som avses i artikel 29.4.

c) Det skall ha framställts i enlighet med denna förordning.
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d) Det skall antingen

i) helt eller delvis ha framställts av råvara från svin och komma från ett land eller ett
område i ett land som varit fritt från mul- och klövsjuka under de föregående
24 månaderna och som varit fritt från klassisk svinpest och afrikansk svinpest
under de föregående tolv månaderna,

ii) helt eller delvis ha framställts av råvara från fjäderfä och komma från ett land eller
ett område i ett land som varit fritt från newcastlesjuka och aviär influensa under
de föregående sex månaderna,

iii) helt eller delvis ha framställts av råvara från idisslare och komma från ett land
eller ett område i ett land som varit fritt från mul- och klövsjuka under de
föregående 24 månaderna och fritt från boskapspest under de föregående
tolv månaderna, eller

iv) ha genomgått en värmebehandling, om det har förekommit utbrott av någon av
ovannämnda sjukdomar under den tidsperiod som anges ovan, som skall motsvara

− minst 70° C i åtminstone 30 minuter, eller

− minst 90° C i åtminstone 15 minuter,

och innebära att mätdata från de kritiska kontrollpunkterna registreras och sparas
så att ägaren, huvudmannen eller deras företrädare och, om så krävs, den behöriga
myndigheten kan övervaka driften vid anläggningen; uppgifterna skall omfatta
partikelstorlek, kritisk temperatur samt, beroende på omständigheterna, absolut
tid, tryckkurva, matningshastighet för råvaran och återanvändningsgraden för fett.

e) Det skall dessutom åtföljas av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.
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C. Import av fiskolja

3. Medlemsstaterna måste tillåta import av fiskolja om den

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del III i bilaga XI,

b) kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den förteckning som
avses i artikel 29.4,

c) har framställts i enlighet med denna förordning,

d) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

D. Hygienkrav

4. Om utsmält fett eller fiskolja förpackas, skall de förpackas i nya eller rengjorda behållare, och
alla försiktighetsåtgärder skall ha vidtagits för att förhindra att produkterna återkontamineras.
Om produkten är avsedd för bulktransport skall rör, pumpar och bulktankar samt eventuella
andra behållare eller tankbilar för bulklaster som använts i samband med transport av
produkterna från tillverkningsanläggningen, antingen direkt till fartyg eller till hamntankar
eller direkt till anläggningar, ha inspekterats och befunnits vara rena före användningen.

KAPITEL V

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MJÖLK, MJÖLKBASERADE PRODUKTER OCH RÅMJÖLK

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande.

A. Bearbetningskrav

1. Obehandlad mjölk och råmjölk skall framställas under förhållanden som ger tillräckliga
garantier för skyddet av djurhälsan. Bestämmelser om dessa förhållanden får fastställas i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 33.2.
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2. Mjölk eller behandlade eller förädlade mjölkprodukter skall värmebehandlas vid minst 72° C
i åtminstone 15 sekunder eller någon kombination av temperatur och tid som ger minst
likvärdig värmeeffekt och som leder till negativ reaktion vid fosfatastest, följt av

a) när det gäller torrmjölk eller torrmjölksprodukter: torkning, eller

b) när det gäller syrade mjölkprodukter: en sänkning av pH-värdet till under 5; denna nivå
skall bibehållas under minst 1 timme.

3. Utöver de villkor som fastställs i punkt 2 skall torrmjölk och torkade mjölkprodukter uppfylla
följande krav:

a) Efter avslutad torkning skall alla försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att
produkterna kontamineras.

b) Slutprodukten skall dessutom

i) förpackas i nya behållare, eller

ii) vid bulktransport transporteras i fordon eller behållare som innan den lastats med
mjölk, mjölkbaserade produkter eller råmjölk har desinfekterats med en produkt
som godkänts av den behöriga myndigheten.

B. Import

4. Medlemsstaterna måste tillåta import av mjölk och mjölkbaserade produkter om

a) de kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del I i bilaga XI,
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b) dessa, när det gäller mjölk och mjölkbaserade produkter från de tredje länder eller delar
av de tredje länder som förtecknas i kolumn B i bilagan till beslut 95/340/EG1, har
genomgått en pastörisering som leder till negativ reaktion vid fosfatastest, och åtföljs av
ett hälsointyg enligt förlagan i kapitel 2 A i bilaga X,

c) dessa, när det gäller mjölkbaserade produkter med ett pH-värde på mindre än 6 från de
tredje länder eller delar av de tredje länder som förtecknas i kolumn C i bilagan till
beslut 95/340/EG, först har genomgått en pastörisering som leder till negativ reaktion
vid fosfatastest och åtföljs av ett hälsointyg enligt förlagan i kapitel 2 B i bilaga X,

d) dessa, när det gäller mjölk och mjölkbaserade produkter från de tredje länder eller delar
av de tredje länder som förtecknas i kolumn C i bilagan till beslut 95/340/EG, har
genomgått en sterilisering som leder till negativ reaktion vid fosfatastest, och åtföljs av
ett hälsointyg enligt förlagan i kapitel 2 C i bilaga X,

e) de kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen i den förteckning som
avses i artikel 29.4.

5. Mjölk och mjölkbaserade produkter från de tredje länder eller delar av de tredje länder som
förtecknas i kolumn C i bilagan till beslut 95/340/EG och som har drabbats av ett utbrott av
mul- och klövsjuka under de senaste tolv månaderna eller där vaccination mot mul- och
klövsjuka har utförts under de senaste tolv månaderna skall, innan de förs in i gemenskapen,
ha genomgått antingen

a) sterilisering till ett Fc-värde på lägst 3, eller

b) en inledande värmebehandling med en värmeeffekt som minst motsvarar den som
uppnås genom pastörisering vid minst 72° C under åtminstone 15 sekunder, och som är
tillräcklig för att negativ reaktion skall erhållas vid fosfatastest, följt av

i) en andra värmebehandling med en värmeeffekt som minst motsvarar den
inledande värmebehandlingens och som i sig är tillräcklig för att negativ reaktion
skall erhållas vid fosfatastest, följt av – när det gäller torrmjölk eller
torrmjölksbaserade produkter – torkning, eller

                                                
1 Kommissionens beslut 95/340/EG av den 27 juli 1995 om upprättande av en provisorisk

förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och
mjölkbaserade produkter och om upphävande av beslut 94/70/EG (EGT L 200, 24.8.1995,
s. 38). Beslutet ändrat genom kommissionens beslut 96/584/EG (EGT L 255, 9.10.1996,
s. 20).
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ii) syrning, varvid pH-värdet sänks till under 6 och bibehålls på denna nivå
i minst 1 timme.

6. Om det finns risk för införande av en exotisk sjukdom, eller om det föreligger andra
djurhälsorisker, kan ytterligare krav för skydd av djurhälsan införas i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 33.2.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GELATIN OCH HYDROLYSERAT PROTEIN

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande.

A. Bearbetningsnormer för gelatin

1. a) Gelatin skall framställas i en process som säkerställer att obearbetat kategori 3-material
genomgår behandling med syror eller baser följt av en eller flera sköljningar. Därefter
skall pH-värdet justeras. Gelatin skall extraheras genom upphettning – en gång eller
flera på varandra följande gånger – följt av rening genom filtrering och sterilisering.

b) Efter att ha genomgått de behandlingar som avses i led a får gelatinet torkas och vid
behov genomgå pulvrisering eller laminering.

c) Endast svaveldioxid och väteperoxid får användas som konserveringsmedel.

2. Gelatinet skall emballeras, förpackas, lagras och transporteras under godtagbara hygieniska
förhållanden. Särskilt gäller följande:
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a) Det skall finnas ett utrymme för lagring av emballage och förpackningsmaterial.

b) Emballering och förpackning skall genomföras i ett utrymme eller på en plats som är
särskilt avsedd för detta ändamål.

c) Dessutom skall emballage och förpackningar som innehåller gelatin vara märkta med
beteckningen "Gelatin lämpligt för foderändamål".

B. Bearbetningsnormer för hydrolyserat protein

3. Hydrolyserat protein skall framställas genom en process med lämpliga åtgärder för att
minimera kontamineringen av obehandlat kategori 3-material. Det obehandlade
kategori 3-materialets bearbetning genom insaltning, behandling med kalk, och grundlig
sköljning måste följas av

a) behandling av materialet i pH >11 under mer än 3 timmar vid en temperatur som skall
vara högre än 80° C följt av värmebehandling vid en temperatur som skall vara högre än
140° C i 30 minuter vid ett tryck som skall vara högre än 3,6 bar,

b) behandling av materialet i pH 1–2 och sedan pH > 11, följt av värmebehandling vid
140° C i 30 minuter vid 3 bar, eller

c) en likvärdig framställningsprocess som godkänts enligt det förfarande som avses i
artikel 33.2.

C. Import

4. Medlemsstaterna måste tillåta import av gelatin och hydrolyserat protein om de

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del XI i bilaga X,
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b) kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den förteckning som
avses i artikel 29.4,

c) har framställts i enlighet med denna förordning,

d) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DIKALCIUMFOSFAT

Utöver de allmänna villkor som fastställs i kapitel I gäller följande:

A. Bearbetningskrav

1. Dikalciumfosfat skall framställas i en process som innebär

a) att det säkerställs att allt benmaterial i kategori 3 finfördelas och sedan avfettas med
varmt vatten samt behandlas med utspädd saltsyra (lägsta koncentration 4 % och ett pH
som skall vara lägre än 1,5) i minst två dagar,

b) att den erhållna fosforhaltiga vätskan därefter behandlas med kalk, vilket leder till en
utfällning av dikalciumfosfat vid pH 4–7,

c) att denna utfällning slutligen lufttorkas i 15 minuter med en ingångstemperatur
på 270°−325° C och en sluttemperatur på 60°–65° C,

eller behandling med en likvärdig process som godkänts enligt det förfarande som avses i
artikel 33.2.
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B. Import

2. Medlemsstaterna måste tillåta import av dikalciumfosfat om den

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del XI i bilaga X,

b) kommer från en bearbetningsanläggning som finns upptagen på den förteckning som
avses i artikel 29.4,

c) har framställts i enlighet med denna förordning,

d) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.
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BILAGA VIII

SÄRSKILDA KRAV FÖR UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV
SÄLLSKAPSDJURSFODER, TUGGBEN OCH TEKNISKA PRODUKTER

KAPITEL I

SÄRSKILDA KRAV FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR FÖR TILLVERKNING
AV SÄLLSKAPSDJURSFODER OCH AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anläggningar för tillverkning av sällskapsdjursfoder, tuggben och tekniska produkter utom
organiska gödningsmedel, jordförbättringsmedel och fettderivat som härrör från kategori 2-material
skall uppfylla följande krav.

1. De skall ha lämpliga lokaler och utrustning för att lagra och behandla inkommande material
på ett helt säkert sätt.

2. De skall ha lämpliga lokaler och utrustning för bortskaffande, i enlighet med denna
förordning, av sådana oanvända och obearbetade animaliska biprodukter som återstår efter
framställning av produkterna, eller också skall detta material sändas till en
bearbetningsanläggning eller till en förbrännings- eller samförbränningsanläggning i enlighet
med denna förordning.

KAPITEL II

SÄRSKILDA KRAV FÖR SÄLLSKAPSDJURSFODER OCH TUGGBEN

A. Råvara

1. De enda animaliska biprodukter som får användas för att tillverka sällskapsdjursfoder och
tuggben är de som avses i artikel 6.1 a–6.1 j. Obehandlat sällskapsdjursfoder får dock
tillverkas endast av de animaliska biprodukter som anges i artikel 6.1 a.

B. Bearbetningskrav

2. Konserverat sällskapsdjursfoder måste genomgå värmebehandling till ett Fc-värde på minst
3,0.
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3. Bearbetat sällskapsdjursfoder utom konserverat foder skall genomgå en värmebehandling i
vilken hela materialet upphettas till minst 90° C. Efter behandlingen skall omfattande
försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att produkten kontamineras. Produkten skall
förpackas i nytt förpackningsmaterial.

4. Tuggben skall i samband med bearbetning genomgå en värmebehandling som förstör
patogena organismer (inklusive salmonella). Efter behandlingen skall omfattande
försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att produkten kontamineras. Produkten skall
förpackas i nytt förpackningsmaterial.

5. Obehandlat sällskapsdjursfoder måste förpackas i nytt förpackningsmaterial som inte läcker.
Under hela produktionskedjan fram till försäljningsstället skall lämpliga åtgärder vidtas för att
förhindra att produkten kontamineras. Texten "Får bara användas som sällskapsdjursfoder"
skall anges på förpackningen på ett tydligt och läsbart sätt.

6. Stickprov måste tas slumpvis vid produktion och/eller lagring (före avsändandet) för att
säkerställa att följande krav uppfylls:

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

där:

n = Antalet stickprov.

m = Gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier
i samtliga stickprov inte överstiger m.

M = Maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet
bakterier i en eller flera stickprov är M eller fler.

c = Antal stickprov i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och provet trots
detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga stickprov är högst m.
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C. Import

7. Medlemsstaterna måste tillåta import av sällskapsdjursfoder och tuggben om följande villkor
är uppfyllda:

a) De skall komma från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del X
i bilaga XI.

b) De skall komma från anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder som
godkänts av den behöriga myndigheten i det tredje landet och som uppfyller de
särskilda krav som fastställs i denna förordning.

c) De skall ha framställts i enlighet med denna förordning.

d) De skall åtföljas av följande dokument:

i) När det gäller konserverat sällskapsdjursfoder: ett intyg som motsvarar förlagan i
kapitel 3 A i bilaga X.

ii) När det gäller bearbetat sällskapsdjursfoder utom konserverat foder: ett intyg som
motsvarar förlagan i kapitel 3 B i bilaga X.

iii) När det gäller tuggben: ett intyg som motsvarar förlagan i kapitel 3 C i bilaga X.

iv) När det gäller obehandlat sällskapsdjursfoder: ett intyg som motsvarar förlagan i
kapitel 3 D i bilaga X.
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KAPITEL III

SÄRSKILDA KRAV FÖR NATURGÖDSEL, BEARBETAD NATURGÖDSEL OCH
BEARBETADE NATURGÖDSELPRODUKTER

I. Obearbetad naturgödsel

A. Handel

1. a) Det är inte tillåtet att bedriva handel med obearbetad naturgödsel från andra arter än
fjäderfä och hästdjur, med undantag av den som

i) har sitt ursprung i ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av en
allvarlig överförbar sjukdom,

ii) är avsedd att, under den behöriga myndighetens tillsyn, användas på ett enskilt
jordbruksföretag vars mark ligger på ömse sidor om gränsen mellan två
medlemsstater.

b) Den behöriga myndigheten kan dock genom ett särskilt godkännande tillåta att följande
varor förs in på dess territorium:

i) naturgödsel avsedd för bearbetning i en teknisk anläggning, biogasanläggning
eller komposteringsanläggning som godkänts av den behöriga myndigheten i
enlighet med denna förordning för framställning av de produkter som avses i II
nedan. Den behöriga myndigheten måste beakta naturgödselns ursprung när den
godkänner sådana anläggningar, eller
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ii) naturgödsel som är avsedd att användas på ett jordbruksföretags mark. Denna typ
av handel får endast ske efter samtycke från de behöriga myndigheterna i både
ursprungs- och mottagarmedlemsstaten. När de behöriga myndigheterna
överväger att bevilja sådana tillstånd skall de särskilt ta hänsyn till naturgödselns
ursprung och destination samt till djurhälso- och säkerhetsaspekter.

Ett hälsointyg som överensstämmer med en modell som fastställts enligt det förfarande
som anges i artikel 33.2 måste åtfölja naturgödseln i sådana fall.

2. Handel med obearbetad naturgödsel från fjäderfä omfattas av följande villkor:

a) Naturgödseln skall ha sitt ursprung i ett område som inte omfattas av restriktioner på
grund av Newcastlesjuka eller aviär influensa.

b) Obearbetad naturgödsel från fjäderfäflockar som har vaccinerats mot newcastlesjuka får
inte sändas till en region som erhållit status som "område som inte vaccinerar mot
newcastlesjuka" i enlighet med artikel 15.2 i direktiv 90/539/EEG1.

c) Ett hälsointyg som överensstämmer med en modell som fastställts enligt det förfarande
som anges i artikel 33.2 måste åtfölja naturgödseln.

                                                
1 Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom

gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 303,
31.10.1990, s. 6). Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/505/EG
(EGT L 201, 9.8.2000, s. 8).
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3. Handel med obearbetad naturgödsel från hästdjur omfattas inte av några djurhälsokrav.

B. Import

4. Medlemsstaterna måste tillåta import av obearbetad naturgödsel om den

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del IX i bilaga XI,

b) uppfyller de krav för arten i fråga som anges i punkt 1 a ovan,

c) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

II. Bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter

A. Utsläppande på marknaden

5. Utsläppande på marknaden av bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter får
endast ske på följande villkor:

a) De skall komma från en teknisk anläggning, biogasanläggning eller
komposteringsanläggning som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med
denna förordning.

b) De skall ha värmebehandlats vid minst 70° C i åtminstone 60 minuter eller genomgå en
likvärdig behandling enligt regler som fastställts enligt det förfarande som anges i
artikel 33.2.
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c) De skall

i) vara fria från salmonella (ingen salmonella i 25 g behandlad produkt),

ii) vara fria från Enterobacteriaceae (enligt en kontroll av halten aeroba bakterier:
<1 000 cfu per gram behandlad produkt),

iii) ha behandlats för att minska halten sporbildande bakterier och produktionen av
toxiner.

d) De skall lagras på ett sådant sätt att de efter bearbetning inte riskerar att kontamineras
eller bli fuktiga eller drabbas av ett annat smittämne. De skall därför lagras i

i) väl tillslutna och isolerade silor, eller

ii) väl tillslutna förpackningar (plastsäckar eller storsäckar).

B. Import

6. Medlemsstaterna måste tillåta import av bearbetad naturgödsel och bearbetade
naturgödselprodukter om de

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del IX i bilaga XI,

b) kommer från en anläggning som godkänts av den behöriga myndigheten i det
tredje landet och som uppfyller de särskilda kraven i denna förordning,

c) uppfyller kraven i punkt 5 ovan,

d) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

III. Guano

7. Utsläppande på marknaden av guano omfattas inte av några djurhälsovillkor.
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KAPITEL IV

SÄRSKILDA KRAV FÖR BLOD OCH BLODPRODUKTER SOM ANVÄNDS FÖR
TEKNISKA ÄNDAMÅL INBEGRIPET FARMACEUTISKA PRODUKTER SAMT VID

IN VITRO-DIAGNOSER OCH FÖR LABORATORIEBRUK, UTOM SERUM FRÅN
HÄSTDJUR

A. Utsläppande på marknaden

1. Blodprodukter som omfattas av detta kapitel får bara släppas ut på marknaden om kraven
i artikel 20 är uppfyllda.

B. Import

2. Import av blod får bara äga rum om kraven i kapitel XI är uppfyllda.

3. Medlemsstaterna måste tillåta import av blodprodukter om de

a) kommer från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del VI i bilaga XI,

b) kommer från en anläggning som godkänts av den behöriga myndigheten i det
tredje landet och som uppfyller de särskilda kraven i denna förordning,

c) åtföljs av ett hälsointyg enligt artikel 29.6.

Dessutom skall de antingen

d) ha sitt ursprung i ett tredje land där inget fall av mul- och klövsjuka har konstaterats
under minst 24 månader, och där inget fall av vesikulär stomatit, vesikulär svinsjuka,
boskapspest, peste des petits ruminants, Rift valley-feber, bluetongue, afrikansk
hästpest, klassisk svinpest, afrikansk svinpest, newcastlesjuka eller aviär influensa har
konstaterats under tolv månader bland mottagliga arter, och där inga vaccinationer mot
dessa sjukdomar har utförts under minst tolv månader. Hälsointyget får utfärdas för den
djurart från vilken blodprodukterna kommer, eller
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e) när det gäller blodprodukter från nötkreatur skall de

i) ha sitt ursprung i ett område i ett tredje land som uppfyller kraven i punkt d och
från vilket import av nötkreatur, färskt nötkött eller sperma från nötkreatur är
tillåten enligt gemenskapslagstiftningen. Det blod från vilket produkterna har
framställts skall komma från nötkreatur som har sitt ursprung i denna del av det
tredje landet och det skall ha insamlats

− i slakterier som godkänts enligt gemenskapslagstiftningen, eller

− i slakterier som godkänts och som övervakas av de behöriga myndigheterna
i det tredje landet. Slakteriets adress och godkännandenummer skall
meddelas kommissionen och medlemsstaterna eller anges i intyget,

ii) ha genomgått någon av följande behandlingar, vilket garanterar att de inte
innehåller några patogener av de nötkreaturssjukdomar som anges i punkt d:

− Värmebehandling vid 65° C i minst 3 timmar, följt av ett test av
behandlingens verkan.

− Bestrålning med 2,5 megarad eller gammastrålar, följt av ett test av
behandlingens verkan.

− Ändring av pH-värdet till 5 under 2 timmar, följt av ett test av
behandlingens verkan.

− Värmebehandling där alla delar av materialet upphettas till minst 90° C,
följt av en kontroll av behandlingens verkan.

− Någon annan behandling som fastställts enligt det förfarande som avses
i artikel 33.2.

Eller också skall de
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iii) motsvara kraven i kapitel X. Förpackningarna får i detta fall inte öppnas under
lagringen, och den tekniska anläggningen skall låta produkterna genomgå någon
av de behandlingar som anges i punkt ii.

4. Särskilda krav för import av produkter som används vid in vitro-diagnos och som
laboratoriereagens får vid behov fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 33.2.

KAPITEL V

SÄRSKILDA KRAV FÖR SERUM FRÅN HÄSTDJUR

A. Råvara

1. Serumet skall

a) komma från hästdjur som inte visar några tecken på någon av de allvarliga överförbara
sjukdomar som avses i direktiv 90/426/EEG1 eller några andra allvarliga överförbara
sjukdomar för vilka hästdjur är mottagliga,

b) komma från anläggningar eller centraler som inte är föremål för hälsorestriktioner enligt
det direktivet.

B. Import

2. Medlemsstaterna måste tillåta import av serum från hästdjur om

a) det kommer från hästdjur som är födda och uppfödda i ett tredje land från vilket import
av hästar för slakt är tillåten,

                                                
1 Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och

import av hästdjur från tredje land (EGT L 224, 18.8.1990, s. 42). Direktivet senast ändrat
genom kommissionens beslut 2001/298/EG (EGT L 102, 17.4.2001, s. 63).
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b) det erhölls, bearbetades och skickades iväg i enlighet med följande villkor:

i) Det kommer från ett land där det råder anmälningsplikt för följande sjukdomar:
afrikansk hästpest, beskällarsjuka (dourine), rots, hästencefalomyelit (alla typer,
inklusive VEE), infektiös anemi, vesikulär stomatit, rabies och mjältbrand.

ii) Det erhölls, under överinseende av veterinär, från hästdjur som vid
insamlingstillfället inte visade några kliniska tecken på smittsamma sjukdomar.

iii) Det erhölls från hästdjur som sedan födseln har vistats i det tredje landet eller –
vid officiell regionalisering enligt gemenskapens lagstiftning – som sedan födseln
vistats i delar av det tredje landet där

− venezuelansk hästencefalomyelit inte har förekommit under de senaste
två åren,

− beskällarsjuka (dourine) inte har förekommit under de senaste
sex månaderna, och

− rots inte har förekommit under de senaste sex månaderna.

iv) Det erhölls från hästdjur som inte vistats på ett jordbruksföretag som hade varit
föremål för restriktioner av djurhälsoskäl, eller

− när det gäller hästencefalomyelit: Det datum då samtliga hästdjur som led av
sjukdomen slaktades inföll åtminstone sex månader före insamlingstillfället.

− När det gäller infektiös anemi: samtliga angripna djur hade slaktats och
återstående djur två gånger med tre månaders mellanrum uppvisat negativ
reaktion på Coggins test.

− När det gäller vesikulär stomatit: dessa restriktioner hade upphävts minst
sex månader före datumet för insamlingen.



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 12
BILAGA VIII DG B   SV

− När det gäller rabies: det senast konstaterade fallet hade ägt rum minst
en månad före datumet för insamlingen.

− När det gäller mjältbrand: det senast konstaterade fallet hade ägt rum minst
15 dagar före datumet för insamlingen.

− Samtliga djur av sjukdomsmottagliga arter som befinner sig på
anläggningen slaktades och lokalerna desinficerades minst 30 dagar före
datumet för insamlingen, eller när det gäller mjältbrand, minst 15 dagar före
datumet för insamlingen.

v) Det har hanterats med största försiktighet för att undvika kontaminering med
patogent agens vid produktion, hantering och förpackning.

vi) Det har förpackats i förslutna, ogenomträngliga behållare som är tydligt märkta
med texten "Serum från hästdjur" och på vilka insamlingsanläggningens
registreringsnummer anges.

c) det kommer från en anläggning som godkänts av den behöriga myndigheten i det
tredje landet och som uppfyller de särskilda kraven i denna förordning,

d) det åtföljs av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 4 i bilaga X.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA KRAV FÖR HUDAR OCH SKINN FRÅN HOVDJUR

A. Tillämpningsområde

1. Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte

a) hudar och skinn från hovdjur som uppfyller kraven i direktiv 64/433/EEG av
den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom
gemenskapen1,

                                                
1 EGT B 121, 29.7.1964, s. 2012. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/23/EG

(EGT L 243, 11.10.1995, s. 7).
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b) hudar och skinn från hovdjur som har genomgått fullständig garvning,

c) wet blue-läder,

d) picklade skinn,

e) kalkbehandlade hudar (beredda med kalk och en saltlösning vid pH 12–13 i minst
åtta timmar).

2. Inom den räckvidd som anges i punkt 1 ovan skall bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på
färska, kylda och beredda hudar och skinn. I detta kapitel avses med "beredda hudar och
skinn" sådana hudar och skinn som har

a) torkats,

b) torr- eller våtsaltats under minst 14 dagar före avsändandet,

c) behandlats i sju dagar med havssalt med tillsats av 2 % natriumkarbonat,

d) torkats i 42 dagar vid en temperatur på minst 20° C, eller

e) konserverats genom någon annan metod än garvning, som anges i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 33.2.

B. Handel

3. Handel med färska och kylda hudar och skinn omfattas av samma hälsovillkor som de som
gäller för färskt kött enligt rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om
hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen1.

4. Beredda hudar och skinn får bara bli föremål för handel om varje sändning åtföljs av ett
handelsdokument enligt bilaga II av vilket det framgår att

a) hudarna och skinnen har beretts i enlighet med punkt 2,

                                                
1 EGT L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
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b) sändningen inte har kommit i kontakt med andra animaliska produkter eller levande djur
som medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar.

C. Import

5. Medlemsstaterna måste tillåta import av färska eller kylda hudar och skinn om följande
villkor är uppfyllda:

a) De skall komma från djur som anges i artikel 6.1 b eller 6.1 c.

b) De skall komma från ett tredje land eller – vid regionalisering enligt gemenskapens
lagstiftning – från ett område i ett tredje land från vilket import av alla kategorier av
färskt kött från motsvarande arter är tillåten och som

i) under minst tolv månader innan varorna sänds iväg har varit fritt från

− klassisk svinpest,

− Afrikansk svinpest,

– boskapspest, dessutom skall det

ii) vid tidpunkten för avsändande under minst 24 månader ha varit fritt från mul- och
klövsjuka och ingen vaccination skall ha utförts mot mul- och klövsjuka under
tolv månader före avsändandet.

c) De skall komma från

i) djur som har befunnit sig i ursprungslandet under minst tre månader före slakt
eller – om djuren är yngre än tre månader – sedan födseln,



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 15
BILAGA VIII DG B   SV

ii) när det gäller hudar och skinn från klövdjur: djur från anläggningar där det inte
förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under de föregående 30 dagarna
och där det inom en radie på tio kilometer inte förekommit något fall av mul- och
klövsjuka under de senaste 30 dagarna,

iii) när det gäller hudar och skinn från svin: djur från anläggningar där det inte
förekommit något utbrott av vesikulär svinsjuka under de senaste 30 dagarna och
inget fall av klassisk eller afrikansk svinpest under de senaste 40 dagarna och där
det inom en radie på tio kilometer inte förekommit något fall av dessa sjukdomar
under de senaste 30 dagarna, eller

iv) djur som har genomgått hälsokontroll på slakteriet inom 24 timmar före slakt och
som inte visat några tecken på mul- och klövsjuka, boskapspest, klassisk svinpest,
afrikansk svinpest eller vesikulär svinsjuka.

d) De har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen
agens.

e) De skall åtföljas av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 5 A i bilaga X.

6. Medlemsstaterna måste tillåta import av beredda hudar och skinn om följande villkor är
uppfyllda:

a) De skall komma från djur som anges i artikel 6.1 b, 6.1 c eller 6.1 k.

b) De skall åtföljas av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 5 B i bilaga X.

c) De skall antingen komma

i) från djur som har sitt ursprung i ett tredje land eller ett område i ett tredje land
som inte omfattas av några restriktioner enligt gemenskapens lagstiftning till följd
av ett utbrott av en allvarlig överförbar sjukdom som de ifrågavarande djurarterna
är mottagliga för; i detta fall skall hudarna och skinnen ha beretts i enlighet med
punkt 2, eller
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ii) från djur som har sitt ursprung i andra regioner i ett tredje land eller andra
tredje länder och de har beretts i enlighet med punkterna 2 c eller 2 d, eller

iii) från idisslare, och de skall då ha beretts i enlighet med punkt 2, lagrats isolerat i
21 dagar eller transporterats i 21 dagar i sträck. I detta fall ersätts det intyg som
avses i punkt b av det intygande som motsvarar förlagan i kapitel 5 C i bilaga X
som anger eller bevisar att dessa krav är uppfyllda.

d) När det gäller saltade hudar och skinn som transporteras med fartyg skall de före import
ha saltats under en tidsperiod som anges i det intyg som åtföljer sändningen.

e) Sändningen får inte ha kommit i kontakt med andra animaliska produkter eller levande
djur som medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar.

7. Färska, kylda eller beredda hudar och skinn av hovdjur skall importeras i behållare,
vägfordon, järnvägsvagnar eller balar som plomberats av den behöriga myndigheten i det
avsändande tredje landet.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA KRAV FÖR JAKTTROFÉER

A. Råvara

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som antagits i enlighet med rådets
förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arten av vilda djur och
växter genom kontroll av handeln med dem1 skall jakttroféer

a) av hovdjur och fåglar som genomgått sådan fullständig konservering som gör det
möjligt att förvara dem i rumstemperatur,

                                                
1 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning nr

1579/2001 (EGT L 209, 2.8.2001, s. 14).
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b) av andra arter än hovdjur och fåglar

inte omfattas av några förbud eller restriktioner av djurhälsoskäl.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som antagits i enlighet med
förordning (EG) nr 338/97 skall jakttroféer av hovdjur och fåglar som inte har genomgått den
behandling som avses i punkt 1a uppfylla något av följande villkor: De skall

a) komma från djur med ursprung i ett område som inte omfattas av restriktioner till följd
av förekomst av allvarliga överförbara sjukdomar som djur av de aktuella arterna är
mottagliga för, eller

b) uppfylla villkoren i punkterna 3 eller 4 om de kommer från djur med ursprung i ett
område som omfattas av restriktioner till följd av förekomst av allvarliga överförbara
sjukdomar som djur av de aktuella arterna är mottagliga för.

3. Jakttroféer som enbart består av ben, horn, hovar, klor eller tänder skall

a) behandlas i kokande vatten till dess att allt material utom ben, horn, hovar, klor och
tänder har avlägsnats,

b) desinficeras med ett preparat som är godkänt av den behöriga myndigheten, särskilt med
väteperoxid om det gäller delar som består av ben,

c) förpackas omedelbart efter behandling, var för sig, i genomskinliga och tillslutna
förpackningar i syfte att undvika all senare kontaminering, och utan att komma i kontakt
med några andra produkter av animaliskt ursprung som kan kontaminera dem,

d) åtföljas av ett dokument eller intyg av vilket det framgår att ovannämnda villkor är
uppfyllda.
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4. Jakttroféer som enbart består av hudar eller skinn skall

a) antingen

i) torkas, eller

ii) torr- eller våtsaltas i minst 14 dagar före avsändandet, eller

iii) konserveras genom någon annan metod än garvning, som godkänts i enlighet med
det förfarande som avses i artikel 33.2,

b) förpackas omedelbart efter behandling, var för sig, i genomskinliga och tillslutna
förpackningar i syfte att undvika all senare kontaminering, och utan att komma i kontakt
med några andra produkter av animaliskt ursprung som kan kontaminera dem,

c) åtföljas av ett dokument eller intyg av vilket det framgår att ovannämnda villkor är
uppfyllda.

B. Import

5. Medlemsstaterna måste tillåta import från tredje land av sådana konserverade jakttroféer av
fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn om

a) de åtföljs av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 6 A i bilaga X,

b) de uppfyller villkoren i punkterna 3 eller 4. I fråga om torr- eller våtsaltade skinn som
fraktats med fartyg behöver dock skinnen inte saltas i minst 14 dagar före avsändandet
förutsatt att de saltats i minst 14 dagar före import.

6. Medlemsstaterna måste, [...], tillåta import av jakttroféer av fåglar och hovdjur som består av
hela anatomiska delar och som inte genomgått någon form av behandling från de tredje länder
i enlighet med kraven i punkt 7
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a) som återfinns på förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 94/86/EG av
den 16 februari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över tredje länder
från vilka medlemsstaterna tillåter import av viltkött1,

b) från vilka import av alla typer av färskt kött av motsvarande djurarter är tillåten.

7. Medlemsstaterna [måste tillåta import av de jakttroféer som avses i punkt 6 om] följande
villkor är uppfyllda:

a) De skall komma från djur med ursprung i ett område som inte omfattas av restriktioner
till följd av förekomst av allvarliga överförbara sjukdomar som djur av de aktuella
arterna är mottagliga för.

b) De skall förpackas omedelbart efter behandling, var för sig, i genomskinliga och
tillslutna förpackningar i syfte att undvika all senare kontaminering, och utan att komma
i kontakt med några andra produkter av animaliskt ursprung som kan kontaminera dem.

c) De skall åtföljas av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 6 B i bilaga X.

KAPITEL VIII

KRAV FÖR ULL, HÅR, SVINBORST, FJÄDRAR OCH DELAR AV FJÄDRAR

A. Råvara

1. Obearbetad ull, obearbetat hår, obearbetad svinborst, och obearbetade fjädrar och delar av
fjädrar måste komma från de djur som anges i artikel 6.1 c eller 6.1 k. De skall vara säkert
förpackade och torra. Utförsel av svinborst från regioner där afrikansk svinpest är endemisk är
dock bara tillåten om borsten har

                                                
1 EGT L 44, 17.2.1994, s. 33.
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a) kokats, färgats eller blekts, eller

b) genomgått någon annan typ av behandling som med säkerhet dödar patogen agens,
förutsatt att bevis för detta överlämnas i form av ett intyg från den ansvarige veterinären
på ursprungsorten. Tvättning i fabrik får inte anses vara en behandling i denna mening.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller inte prydnadsfjädrar eller andra fjädrar

a) som resande för med sig för personligt bruk, eller

b) som sänds till privatpersoner och är avsedda för icke-industriella ändamål.

B. Import

3. Medlemsstaterna måste tillåta import av svinborst från tredje länder eller – vid regionalisering
enligt gemenskapens lagstiftning – regioner i tredje länder om

a) svinborsten har erhållits från djur som härstammar från och som slaktats i ett slakteri
i ursprungslandet,

b) och antingen

i) inget fall av afrikansk svinpest har konstaterats under de föregående
tolv månaderna, om sändningen åtföljs av ett djurhälsointyg som motsvarar
förlagan enligt kapitel 7 A i bilaga X, eller

ii) ett eller flera fall av afrikansk svinpest har konstaterats under de föregående
tolv månaderna, om sändningen åtföljs av ett djurhälsointyg som motsvarar
förlagan enligt kapitel 7 B i bilaga X.
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4. Medlemsstaterna måste tillåta import av obearbetad ull, hår, fjädrar och delar av fjädrar om
dessa

a) är säkert förpackade och torra,

b) skickas direkt till den tekniska anläggningen eller till en mellananläggning under sådana
förhållanden att all spridning av patogen agens undviks.

KAPITEL IX

KRAV FÖR BIODLINGSPRODUKTER

A. Råvara

1. Biodlingsprodukter som uteslutande är avsedda att användas inom biodlingen

a) får inte komma från ett område för vilket förbud har utfärdats till följd av fall av
amerikansk yngelröta eller trakékvalster, om, när det gäller akarioasis, den mottagande
medlemsstaten har fått ytterligare garantier enligt artikel 14.2 i direktiv 92/65/EEG1 om
ändring av direktiv 90/684 om stöd till varvsindustrin,

b) skall uppfylla kraven i artikel 8 a i direktiv 92/65/EEG.

Undantag skall endast medges enligt det förfarande som avses i artikel 33.2.

B. Import

2. Medlemsstaterna måste tillåta import av biodlingsprodukter som är avsedda att användas
inom biodling om
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a) de handelsdokument som åtföljer sändningen innehåller följande uppgifter:

i) Ursprungsland.

ii) Produktionsanläggningens namn.

iii) Produktionsanläggningens registreringsnummer.

iv) Produkttyp.

v) Påskriften: "Biodlingsprodukter som bara skall användas inom biodling och som
kommer från en anläggning som inte är föremål för restriktioner till följd av
bisjukdomar och som samlats in i ett område där det inom en radie på 3 kilometer
och under minst 30 dagar inte förekommit några restriktioner på grund av den
anmälningspliktiga sjukdomen amerikansk yngelröta,"

b) behörig myndighet som utövar tillsyn över den registrerade produktionsanläggningen
har stämplat handelsdokumentet.

KAPITEL X

KRAV FÖR BEN OCH BENPRODUKTER (UTOM BENMJÖL), HORN OCH
HORNPRODUKTER (UTOM HORNMJÖL) SAMT HOVAR OCH HOVPRODUKTER (UTOM

HOVMJÖL) SOM INTE SKALL ANVÄNDAS SOM FODERRÅVARA, ORGANISKT
GÖDNINGSMEDEL ELLER JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL

1. Medlemsstaterna måste tillåta import av ben och benprodukter (utom benmjöl), horn och
hornprodukter (utom hornmjöl) samt hovar och hovprodukter (utom hovmjöl) för att
framställa tekniska produkter om

a) produkterna har torkats före export, och de är inte kylda eller djupfrysta,
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b) produkterna transporteras enbart land- och sjövägen från ursprungslandet och direkt till
en gränskontrollstation inom gemenskapen och inte lastas om i någon hamn eller på
någon plats utanför gemenskapen,

c) produkterna har fraktats direkt till den tekniska anläggningen efter de
dokumentkontroller som föreskrivs i direktiv 97/78/EG.

2. Varje sändning skall åtföljas av

a) ett handelsdokument som har stämplats av den behöriga myndighet som utövar tillsyn
över ursprungsanläggningen och som innehåller följande uppgifter.

i) Ursprungsland.

ii) Produktionsanläggningens namn.

iii) Produktnamn (torkade ben/torkade benprodukter/torkade horn/torkade
hornprodukter/torkade hovar/torkade hovprodukter).

iv) Uppgift om att produkten hade

− tagits från friska djur som slaktats i ett slakteri, eller

− torkats i 42 dagar vid en genomsnittstemperatur på minst 20° C, eller

− upphettats i en timme till en kärntemperatur på minst 80° C före torkning,
eller

− förbränts i en timme till en kärntemperatur på minst 80° C före torkning,
eller

− surgjorts så att pH har varit lägre än 6 i hela materialet under minst
en timme före torkning,

och som inte på något stadium är avsedd att användas som livsmedel, foderråvara,
organiskt gödningsmedel eller jordförbättringsmedel,

b) följande intygande från importören, som skall vara avfattat på minst ett av de officiella
språken i den medlemsstat genom vilken sändningen först kommer in i gemenskapen
och på minst ett av destinationsmedlemsstatens officiella språk:
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"FÖRLAGA FÖR INTYGANDE

Undertecknad intygar härmed att jag har för avsikt att importera följande produkter till
gemenskapen: ben och benprodukter (utom benmjöl), horn och hornprodukter (utom hornmjöl)
samt hovar och hovprodukter (utom hovmjöl). Jag intygar också att dessa produkter inte under
några förhållanden kommer att användas i livsmedel, foderråvara, organiskt gödningsmedel eller
jordförbättringsmedel, och att de kommer att transporteras direkt till följande anläggning:

Namn ................................................................ Adress .............................................................

Importör

Namn ................................................................ Adress .............................................................

Utfärdat i ...........................................................
(ort)

den ..................................................................
(datum)

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

Referensnummer enligt det intyg som fastställs i bilaga B till kommissionens beslut 93/13/EEG

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

Officiell stämpel av den gränskontrollstation där införseln till EG äger rum

Underskrift ........................................................................................................................................
(Underskrift av den officiella veterinären på gränskontrollstationen)

...........................................................................................................................................................
(Namn med versaler)"
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3. Då materialet sänds iväg till gemenskapens territorium måste det vara inneslutet i plomberade
containrar eller fordon eller transporteras som bulklast i ett fartyg. Om det transporteras i
containrar måste dessa, liksom alla medföljande dokument, vara märkta med den tekniska
anläggningens namn och adress.

4. Efter den gränskontroll som föreskrivs i direktiv 97/78/EG och i enlighet med
bestämmelserna i artikel 9.4 i det direktivet måste materialet transporteras direkt till den
tekniska anläggningen.

5. Vid tillverkningen måste register föras över mängden och typen av råvara så att det kan
säkerställas att detta material har använts för avsett syfte.

KAPITEL XI

ANIMALISKA BIPRODUKTER FÖR TILLVERKNING AV SÄLLSKAPSDJURSFODER
SAMT FARMACEUTISKA OCH ANDRA TEKNISKA PRODUKTER

Medlemsstaterna måste tillåta import av animaliska biprodukter som är avsedda för tillverkning av
sällskapsdjursfoder, läkemedel och andra tekniska produkter om de uppfyller följande krav.

1. De skall komma från ett tredje land som finns upptaget på förteckningen i del VII i bilaga XI.

2. De skall endast bestå av de animaliska biprodukter som anges i artikel 6.1 a.

3. De skall ha djupfrysts på ursprungsanläggningen.

4. De skall ha hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen
agens.

5. De skall ha förpackats i nytt förpackningsmaterial som inte läcker.

6. De skall åtföljas av ett hälsointyg som motsvarar förlagan i kapitel 8 i bilaga X.



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 26
BILAGA VIII DG B   SV

7. Efter den gränskontroll som föreskrivs i direktiv 97/78/EG och i enlighet med
bestämmelserna i artikel 8.4 i det direktivet skall de antingen transporteras

a) direkt till en sådan anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder eller tekniska
produkter som har garanterat att de animaliska biprodukterna bara kommer att användas
för godkända ändamål och att de inte kommer att lämna anläggningen i obehandlat
skick, eller

b) till ett hanteringsställe.

KAPITEL XII

UTSMÄLT FETT FÖR OLEOKEMISK TILLVERKNING

Medlemsstaterna måste tillåta import av utsmält fett för bearbetning med en metod som minst
uppfyller kraven för någon av de processer som beskrivs i kapitel III i bilaga VI om följande krav är
uppfyllda:

1. Produkten har transporterats enbart land- och sjövägen från ursprungslandet och direkt till en
gränskontrollstation inom gemenskapen.

2. Efter de dokumentkontroller som föreskrivs i direktiv 97/78/EG och i enlighet med
bestämmelserna i artikel 9.4 i det direktivet har produkterna fraktats direkt till de oleokemiska
anläggningar där de skall bearbetas.

3. Ett intygande från importören skall åtfölja varje sändning. Detta intygande måste ange att de
produkter som importeras enligt detta kapitel inte kommer att användas för något annat
ändamål än ytterligare bearbetning genom en metod som minst uppfyller kraven för någon av
de processer som beskrivs i kapitel III i bilaga VI. En försäkran med detta innehåll skall
lämnas till och fyllas i av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen på den plats
där varorna först kommer in i gemenskapen, och därefter åtfölja sändningen till den
oleokemiska anläggningen.
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BILAGA IX

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV VISSA TYPER AV KATEGORI 2- OCH
KATEGORI 3-MATERIAL SOM SKALL ANVÄNDAS SOM FODER FÖR VISSA DJUR

I ENLIGHET MED ARTIKEL 23.2

1. Denna bilaga gäller endast användare och uppsamlingscentraler som är behöriga och
registrerade i enlighet med artikel 23.2 c iv, vi och vii. För tillämpningen av denna bilaga
avser "relevant material" de animaliska biprodukter som anges i artikel 23.2 b och produkter
som framställts av dessa.

2. Relevant material skall transporteras till användare och uppsamlingscentraler i enlighet med
bestämmelserna i bilaga II.

3. Uppsamlingscentralerna skall

a) uppfylla åtminstone följande krav i bilaga V:

i) kapitel I, punkterna 1 a–d, och f 2–4, och

ii) kapitel II, punkterna 1, 2, 4, 5 och 9,

b) och de skall ha lämplig utrustning för att destruera oanvänt och obearbetat relevant
material, eller sända materialet till en bearbetnings- eller till en förbrännings- eller
samförbränningsanläggning i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna får godkänna användningen av en bearbetningsanläggning för
kategori 2-material som en uppsamlingscentral.

4. Utöver de uppgifter som krävs enligt bilaga II måste följande register bevaras när det gäller
relevant material:

a) När det gäller slutanvändare: hur stora mängder som använts och användningsdatum.
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b) När det gäller uppsamlingscentraler:

i) vilka mängder som behandlats i enlighet med punkt 5,

ii) namn och adress för varje slutanvändare som köpt materialet,

iii) de anläggningar till vilka materialet transporteras för vidare användning,

iv) mängden material som sänts iväg,

v) datum då materialet sändes iväg.

5. Huvudmän för uppsamlingscentraler som levererar relevant material till slutanvändare, utom
när det gäller fiskavfall, skall se till att detta

a) genomgår någon av följande behandlingar (antingen i uppsamlingscentralen eller i ett
slakteri som är godkänt av den behöriga myndigheten i enlighet med
gemenskapslagstiftningen)

i) denaturering med en färgämneslösning som godkänts av den behöriga
myndigheten. Lösningen måste ha en sådan koncentration att det tydligt syns att
materialet är färgat, dvs. hela ytan på samtliga köttstycken skall ha täckts av
ovannämnda lösning, antingen genom att materialet doppats i lösningen eller
genom att färglösningen sprayats på köttet, eller genom någon annan metod,

ii) sterilisering, dvs. kokning eller ångbehandling under tryck tills allt material är
fullständigt genomkokt, eller

iii) annan behandling som godkänts av den behöriga myndigheten, och

b) efter behandling förpackas innan det distribueras i en förpackning, som på ett tydligt
och läsbart sätt skall vara märkt med uppsamlingscentralens namn och adress och texten
"Inte avsett som livsmedel".
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BILAGA X

FÖRLAGOR TILL HÄLSOINTYG FÖR IMPORT FRÅN TREDJE LAND AV VISSA
ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH PRODUKTER SOM FRAMSTÄLLTS AV DESSA

KAPITEL I

HÄLSOINTYG

För bearbetat animaliskt protein som inte är avsett som livsmedel, inklusive blandningar och
produkter som innehåller sådant protein, utom sällskapsdjursfoder. Avser export till

Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av det bearbetade animaliska proteinet eller produkten

Typ av bearbetat animaliskt protein eller produkt: ...............................................................................

Bearbetat animaliskt protein från: .........................................................................................................
(art)
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Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Satsens referensnummer vid produktion: ..............................................................................................

II. Det bearbetade animaliska proteinets eller produktens ursprung

Den godkända anläggningens adress och godkännandenummer: .........................................................

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

III. Det bearbetade animaliska proteinets eller produktens destination

Det bearbetade animaliska proteinet eller produkten skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att jag har läst och förstått innebörden av
förordning (EG) nr …/… och att

1. det bearbetade animaliska protein resp. den produkt som beskrivs ovan består av eller
innehåller bearbetat animaliskt protein som inte är avsett att användas som livsmedel och som
har

a) framställts och lagrats i en bearbetningsanläggning som har godkänts och validerats av
den behöriga myndigheten och som står under tillsyn av denna myndighet, i enlighet
med artikel 17 i förordning (EG) nr …/…,
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b) framställts enbart av följande animaliska biprodukter:

i) Delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med
gemenskapens lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som
livsmedel.

ii) Delar från slaktade djur som förklaras otjänliga som livsmedel trots att de inte
visar några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och
som kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med
gemenskapens lagstiftning.

iii) Hudar, skinn, hovar, horn, svinborst och fjädrar från djur som slaktats i ett slakteri
och som genomgått en besiktning före slakt där de förklarats vara lämpade för
slakt i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

iv) Blod från andra djur än idisslare som slaktats i ett slakteri och genomgått en
besiktning före slakt där de befunnits lämpade för slakt i enlighet med
gemenskapens lagstiftning.

v) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är
avsedda som livsmedel, inklusive avfettade ben och fettgrevar.

vi) Tidigare livsmedel som är av animaliskt ursprung eller som innehåller animaliska
produkter, andra än matavfall, som inte längre är avsedda att användas som
livsmedel av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller
förpackningsdefekter eller någon annan typ av defekter som inte innebär några
risker för människor eller djur.

vii) Fisk och andra havslevande djur, utom havslevande däggdjur, som fångats på
öppet hav för tillverkning av fiskmjöl.
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viii) Färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar sådana fiskprodukter
som är avsedda att användas som livsmedel.

ix) Skal, biprodukter från kläckerier samt biprodukter i form av spruckna ägg från
djur som inte visade några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan
överföras till människor eller djur via produkten i fråga.

c) varit föremål för följande bearbetningsstandard:

− upphettning till en kärntemperatur på mer än 133° C i minst 20 minuter utan
avbrott vid ett tryck (absolut) på minst 3 bar som åstadkommits genom mättad
ånga. Partikelstorleken före bearbetning var högst 50 mm1, eller

– när det gäller icke-däggdjursprotein utom fiskmjöl: enligt bearbetningsmetod …
som anges i kapitel III i bilaga V till förordning (EG) …/…,1 eller

− när det gäller fiskmjöl: enligt bearbetningsmetod … som anges i kapitel III i
bilaga V till förordning (EG) …/…,1 eller en behandling där alla delar av
materialet upphettas till minst 80° C.1

2. Den behöriga myndigheten analyserade ett stickprov från den färdiga produkten omedelbart
före avsändandet och fann att den uppfyllde följande krav2:

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

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

3. Den färdiga produkten

− förpackades i nya eller steriliserade påsar,1 eller
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− transporterades som bulklast i containrar eller övriga transportmedel som genomgick en
grundlig rengöring och desinfektion med ett desinfektionsmedel som före användning
godkänts av den behöriga myndigheten.1

4. Den färdiga produkten lagrades i en försluten behållare.

5. Produkten har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med
patogen agens efter behandling.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel3

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)3

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Där:

n = Antalet stickprov.
m = Gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier i

samtliga stickprov inte överstiger m.
M = Maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet

bakterier i ett eller flera stickprov är M eller fler.
c = Antal stickprov i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och provet trots

detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga stickprov är högst m.
3 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 2 A

HÄLSOINTYG

För mjölk och mjölkbaserade produkter som har genomgått en enda värmebehandling och som inte
är avsedda att användas som livsmedel. Avser export till Europeiska gemenskapen

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av mjölken/de mjölkbaserade produkterna

Mjölk från: .............................................................................................................................................
(art)

Beskrivning av mjölken/de mjölkbaserade produkterna: ......................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................

II. Ursprung

Behandlings- eller bearbetningsanläggningens adress och registreringsnummer1: ..............................

................................................................................................................................................................
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III. Mjölkens/de mjölkbaserade produkternas destination

Mjölken/de mjölkbaserade produkterna skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel2: ...................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed följande:

1. ……............…(exportland), …...............……(region)3, har varit fritt från mul- och klövsjuka
och boskapspest under de tolv månader som föregick exporten och har inte genomfört
vaccination mot mul- och klövsjuka eller boskapspest under dessa tolv månader.

2. Den mjölk/de mjölkbaserade produkter som avses i detta intyg

a) har framställts av obehandlad mjölk från djur som

i) inte visar några kliniska tecken på sjukdomar som kan överföras till människor
eller djur via mjölk,
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ii) hör till anläggningar som inte är föremål för några officiella restriktioner på grund
av mul- och klövsjuka eller boskapspest,

b) har genomgått en behandling som innebär upphettning till … (temperatur) i ... (tid), så
att ett efterföljande fosfatastest gav negativ reaktion, följt av – när det gäller torrmjölk
eller torkade mjölkbaserade produkter – torkning.

3. Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att undvika kontaminering av mjölken/de
mjölkbaserade produkterna efter bearbetning.

4. Mjölken/de mjölkbaserade produkterna förpackades

− i nya behållare1, eller

− i fordon eller bulkbehållare som desinficerats före lastning med ett preparat som
godkänts av de behöriga myndigheterna1,

och behållarna är märkta för att ange typen av mjölk/mjölkbaserade produkter.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel4

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)4

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

___________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 För fordon skall registreringsnummer anges. För bulkbehållare skall behållarnas nummer och

plomberingsnumret (om tillämpligt) anges.
3 Skall fyllas i om tillståndet att exportera till gemenskapen begränsar sig till vissa regioner

i det berörda tredje landet.
4 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 9
BILAGA X DG B   SV

KAPITEL 2 B

HÄLSOINTYG

För värmebehandlade mjölkbaserade produkter vars pH sänkts till under 6 och som inte är avsedda
som livsmedel. Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av de mjölkbaserade produkterna

Mjölk från: .............................................................................................................................................
(art)

Beskrivning av de mjölkbaserade produkterna: ....................................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................
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II. Ursprung

Behandlings- eller bearbetningsanläggningens adress och registreringsnummer1: ..............................

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

III. De mjölkbaserade produkternas destination

De mjölkbaserade produkterna skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel2: ....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed följande:

1. De mjölkbaserade produkter som avses i detta intyg

a) har framställts av obehandlad mjölk från djur som

i) inte visar några kliniska tecken på sjukdomar som kan överföras till människor
eller djur via mjölk,

ii) hör till anläggningar som inte är föremål för några officiella restriktioner på grund
av mul- och klövsjuka eller boskapspest,

b) har genomgått en behandling som innebär upphettning till … (temperatur) i ... (tid), så
att ett efterföljande fosfatastest gav negativ reaktion, följt av – när det gäller torrmjölk
eller torkade mjölkbaserade produkter – torkning,

c) har surgjorts till pH <6, och denna nivå bibehölls i minst en timme.
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2. Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att undvika kontaminering av de mjölkbaserade
produkterna efter bearbetning.

3. De mjölkbaserade produkterna förpackades

− i nya behållare1, eller

− i fordon eller bulkbehållare som desinficerats före lastning med ett preparat som
godkänts av de behöriga myndigheterna1,

och behållarna är märkta för att ange typen av mjölkbaserade produkter.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel3

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)3

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 För fordon skall registreringsnummer anges. För bulkbehållare skall behållarnas nummer och

plomberingsnumret (om tillämpligt) anges.
3 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 2 C

HÄLSOINTYG

För mjölk och mjölkbaserade produkter som har genomgått sterilisering eller dubbel
värmebehandling och som inte är avsedda att användas som livsmedel. Avser export till

Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av mjölken/de mjölkbaserade produkterna

Mjölk från: .............................................................................................................................................
(art)

Beskrivning av mjölken/de mjölkbaserade produkterna: ......................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................
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II. Ursprung

Behandlings- eller bearbetningsanläggningens adress och registreringsnummer1: ...............................

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

III. Mjölkens/de mjölkbaserade produkternas destination

Mjölken/de mjölkbaserade produkterna skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel2: ....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed följande:

1. Den mjölk/de mjölkbaserade produkter som avses i detta intyg

a) har framställts av obehandlad mjölk från djur som
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i) inte visar några kliniska tecken på sjukdomar som kan överföras till människor
eller djur via mjölk,

ii) hör till anläggningar som inte är föremål för några officiella restriktioner på grund
av mul- och klövsjuka eller boskapspest,

b) har genomgått antingen

i) sterilisering till ett Fc-värde på lägst 3, eller

ii) en inledande behandling med upphettning till … (temperatur) under … (tid), så att
ett fosfatastest gav negativ reaktion, följt av en andra behandling med upphettning
till … (temperatur) under … (tid), så att ett fosfatastest gav negativ reaktion, följt
av – när det gäller torrmjölk och torkade mjölkbaserade produkter – torkning.

2. Alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att undvika kontaminering av mjölken/de
mjölkbaserade produkterna efter bearbetning.

3. Mjölken/de mjölkbaserade produkterna förpackades

− i nya behållare1, eller

− i fordon eller bulkbehållare som desinficerats före lastning med ett preparat som
godkänts av de behöriga myndigheterna,1

och behållarna är märkta för att ange typen av mjölk/mjölkbaserade produkter.
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Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel3

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)3

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

___________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 För fordon skall registreringsnummer anges. För bulkbehållare skall behållarnas nummer och

plomberingsnumret (om tillämpligt) anges.
3 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 3 A

HÄLSOINTYG

För konserverat sällskapsdjursfoder som skall sändas till Europeiska gemenskapen

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av fodret för sällskapsdjur

Fodret för sällskapsdjur har framställts av råvaror från följande arter: .................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................
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II. Fodrets ursprung

Den godkända anläggningens adress och godkännandenummer: .........................................................

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

III. Fodrets destination

Fodret skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................
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IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att jag har läst och förstått innebörden av
förordning (EG) nr …/… och att det sällskapsdjursfoder som beskrivs ovan

1. framställts och lagrats i en bearbetningsanläggning som har godkänts och validerats av den
behöriga myndigheten och som står under tillsyn av denna myndighet, i enlighet med
artikel 18 i förordning (EG) nr …/…,

2. framställts enbart av följande animaliska biprodukter:

a) Delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel.

b) Delar från slaktade djur som förklaras otjänliga som livsmedel trots att de inte visar
några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och som
kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning.

c) Hudar, skinn, hovar, horn, svinborst och fjädrar från djur som slaktats i ett slakteri och
som genomgått en besiktning före slakt där de förklarats vara lämpade för slakt
i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

d) Blod från andra djur än idisslare som slaktats i ett slakteri och genomgått en besiktning
före slakt där de befunnits lämpade för slakt i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

e) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är avsedda
som livsmedel, inklusive avfettade ben och fettgrevar.
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f) Tidigare livsmedel som är av animaliskt ursprung eller som innehåller animaliska
produkter, andra än matavfall, som inte längre är avsedda att användas som livsmedel
av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter
eller någon annan typ av defekter som inte innebär några risker för människor eller djur.

g) Obehandlad mjölk från djur som inte visar några kliniska tecken på sådana sjukdomar
som kan överföras till människor eller djur via produkten i fråga.

h) Fisk och andra havslevande djur, utom havslevande däggdjur, som fångats på öppet hav
för tillverkning av fiskmjöl.

i) Färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar sådana fiskprodukter som
är avsedda att användas som livsmedel.

j) Skal, biprodukter från kläckerier samt biprodukter i form av spruckna ägg från djur som
inte visade några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan överföras till människor
eller djur via produkten i fråga.

3. har genomgått värmebehandling i hermetiskt slutna behållare till ett Fc-värde på minst 3,

4. har analyserats genom att stickprov togs från minst fem behållare från varje bearbetad sats
och dessa prov sedan användes för diagnostiska laboratoriemetoder för att säkerställa att hela
sändningen genomgått en lämplig värmebehandling enligt punkt 1,

5. har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen agens
efter behandling.
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Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel1

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)1

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 3 B

HÄLSOINTYG

För bearbetat, men ej konserverat, sällskapsdjursfoder som skall sändas till
Europeiska gemenskapen

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av fodret för sällskapsdjur

Fodret för sällskapsdjur har framställts av råvaror från följande arter: .................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................
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II. Fodrets ursprung

Den godkända anläggningens adress och godkännandenummer: .........................................................

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

III. Fodrets destination

Fodret skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................
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IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att jag har läst och förstått innebörden av
förordning (EG) nr …/… och att det sällskapsdjursfoder som beskrivs ovan

1. framställts och lagrats i en bearbetningsanläggning som har godkänts och validerats av den
behöriga myndigheten och som står under tillsyn av denna myndighet, i enlighet med
artikel 18 i förordning (EG) nr …/…,

2. framställts enbart av följande animaliska biprodukter:

a) Delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel.

b) Delar från slaktade djur som förklaras otjänliga som livsmedel trots att de inte visar
några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och som
kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning.

c) Hudar, skinn, hovar, horn, svinborst och fjädrar från djur som slaktats i ett slakteri och
som genomgått en besiktning före slakt där de förklarats vara lämpade för slakt i
enlighet med gemenskapens lagstiftning.

d) Blod från andra djur än idisslare som slaktats i ett slakteri och genomgått en besiktning
före slakt där de befunnits lämpade för slakt i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

e) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är avsedda
som livsmedel, inklusive avfettade ben och fettgrevar.
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f) Tidigare livsmedel som är av animaliskt ursprung eller som innehåller animaliska
produkter, andra än matavfall, som inte längre är avsedda att användas som livsmedel
av kommersiella skäl eller på grund av tillverkningsproblem eller förpackningsdefekter
eller någon annan typ av defekter som inte innebär några risker för människor eller djur.

g) Obehandlad mjölk från djur som inte visar några kliniska tecken på sådana sjukdomar
som kan överföras till människor eller djur via produkten i fråga.

h) Fisk och andra havslevande djur, utom havslevande däggdjur, som fångats på öppet hav
för tillverkning av fiskmjöl.

i) Färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar sådana fiskprodukter som
är avsedda att användas som livsmedel.

j) Skal, biprodukter från kläckerier samt biprodukter i form av spruckna ägg från djur som
inte visade några kliniska tecken på sådana sjukdomar som kan överföras till människor
eller djur via produkten i fråga.

3. har värmebehandlats på ett sådant sätt att alla delar av materialet upphettats till minst 90° C,

4. har undersökts genom minst fem slumpvisa stickprov från varje bearbetad sats. Proven togs
under eller efter lagringen på bearbetningsanläggningen och de uppfyller följande krav1:

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

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



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj,lh 25
BILAGA X DG B   SV

5. har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen agens
efter behandling,

6. har förpackats i nytt förpackningsmaterial.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

____________________
1 Där:

n = Antalet stickprov.
m = Gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier

i samtliga stickprov inte överstiger m.
M = Maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet

bakterier i ett eller flera stickprov är M eller fler.
c = Antal stickprov i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och provet trots

detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga stickprov är högst m.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 3 C

HÄLSOINTYG

För tuggben som skall sändas till Europeiska gemenskapen

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer:..............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av tuggbenen

Tuggbenen har framställts av råvara från följande arter: ......................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................
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II. Tuggbenens ursprung

Den godkända anläggningens adress och godkännandenummer: .........................................................

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

III. Tuggbenens destination

Tuggbenen skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................
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IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att jag har läst och förstått innebörden av
förordning (EG) nr …/… och att de tuggben som beskrivs ovan

1. framställts och lagrats i en bearbetningsanläggning som har godkänts och validerats av den
behöriga myndigheten och som står under tillsyn av denna myndighet, i enlighet med
artikel 18 i förordning (EG) nr …/…,

2. har enbart framställts av följande animaliska biprodukter:

a) Delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel.

b) Delar från slaktade djur som förklaras otjänliga som livsmedel trots att de inte visar
några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och som
kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel i enlighet med gemenskapens
lagstiftning.

c) Hudar och skinn från djur som slaktats i ett slakteri och genomgått en besiktning före
slakt där de befunnits lämpade för slakt i enlighet med gemenskapens lagstiftning.

d) Animaliska biprodukter som erhållits vid framställning av produkter som är avsedda
som livsmedel, inklusive avfettade ben och fettgrevar.

e) Färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar sådana fiskprodukter som
är avsedda att användas som livsmedel.
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3. har genomgått

− när det gäller tuggben som tillverkats av hudar och skinn från hovdjur: en
värmebehandling som förstör patogena organismer (inklusive salmonella)1,

− när det gäller tuggben som tillverkats av animaliska biprodukter utom hudar och skinn
från hovdjur: en värmebehandling där alla delar av materialet upphettas till minst
90° C,1

4. har undersökts genom att minst fem stickprov togs från varje bearbetad sats under eller efter
lagringen på bearbetningsanläggningen, och dessa prov uppfyllde följande krav1:

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

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

5. har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen agens
efter behandling,

6. har förpackats i nytt förpackningsmaterial.
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Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

___________________
1 Där:

n = Antalet stickprov.
m = Gränsvärde för antal bakterier; resultatet anses tillfredsställande om antalet bakterier i

samtliga stickprov inte överstiger m.
M = Maximivärde för antalet bakterier; resultatet anses icke tillfredsställande om antalet

bakterier i ett eller flera stickprov är M eller fler.
c = Antal stickprov i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och provet trots

detta kan godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga stickprov är högst m.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 3 D

HÄLSOINTYG

För obehandlat sällskapsdjursfoder som skall sändas till Europeiska gemenskapen

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av det obehandlade fodret för sällskapsdjur

Det obehandlade fodret för sällskapsdjur har framställts av animaliska biprodukter från följande

arter: .......................................................................................................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................

II. Fodrets ursprung

Den godkända anläggningens adress och godkännandenummer: .........................................................

................................................................................................................................................................
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III. Fodrets destination

Det obehandlade fodret för sällskapsdjur skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att jag har läst och förstått innebörden av
förordning (EG) nr …/… och att det obehandlade sällskapsdjursfoder som beskrivs ovan

1. består av animaliska biprodukter som kommer från de arter som avses i I ovan och som
uppfyller de tillämpliga djurhälsokrav som fastställs i kommissionens beslut …/…/…1,

2. består enbart av delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med
gemenskapens lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel,

3. framställts och lagrats i en bearbetningsanläggning som har godkänts av den behöriga
myndigheten och som står under tillsyn av denna myndighet, i enlighet med artikel 18 i
förordning (EG) nr …/…,
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4. har hanterats med största försiktighet för att undvika kontaminering med patogen agens,

5. har förpackats i nytt förpackningsmaterial som inte läcker.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

_________________
1 Ange numret/-ren på nu gällande beslut som gäller färskt kött från motsvarande mottagliga

tamdjursart.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 4

HÄLSOINTYG

För import av serum från hästdjur från tredje länder eller
delar av tredje länder från vilka import av levande hästdjur för slakt är tillåten.

Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av serumet

Serum från: ............................................................................................................................................
(art)

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................
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II. Serumets ursprung

Den registrerade insamlingsanläggningens adress och veterinärkontrollnummer: ...............................

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

III. Serumets destination

Serumet skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att det serum från hästdjur som beskrivs ovan
uppfyller följande krav.

1. Det kommer från ett land där det råder anmälningsplikt för följande sjukdomar: afrikansk
hästpest, beskällarsjuka (dourine), rots, hästencefalomyelit (alla typer, inklusive VEE),
infektiös anemi, vesikulär stomatit, rabies och mjältbrand.
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2. Det erhölls, under överinseende av veterinär, från hästdjur som vid insamlingstillfället inte
visade några kliniska tecken på smittsamma sjukdomar.

3. Det erhölls från hästdjur som sedan födseln har vistats i det tredje landet eller – vid officiell
regionalisering enligt gemenskapens lagstiftning – som sedan födseln vistats i delar av det
tredje landet där

i) venezuelansk hästencefalomyelit inte har förekommit under de senaste två åren,

ii) beskällarsjuka (dourine) inte har förekommit under de senaste sex månaderna,

iii) rots inte har förekommit under de senaste sex månaderna.

4. Det erhölls från hästdjur som inte vistats på en anläggning som hade varit föremål för
restriktioner av djurhälsoskäl, eller

i) när det gäller hästencefalomyelit: det datum då samtliga hästdjur som led av sjukdomen
slaktades inföll åtminstone sex månader före insamlingstillfället,

ii) när det gäller infektiös anemi: samtliga angripna djur hade slaktats och återstående djur
två gånger med tre månaders mellanrum uppvisat negativ reaktion på Coggins test,

iii) när det gäller vesikulär stomatit: dessa restriktioner hade upphävts minst sex månader
före datumet för insamlingen,

iv) när det gäller rabies: det senast konstaterade fallet hade ägt rum minst en månad före
datumet för insamlingen,

v) när det gäller mjältbrand: det senast konstaterade fallet hade ägt rum minst 15 dagar före
datumet för insamlingen, eller
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vi) samtliga djur av sjukdomsmottagliga arter som befinner sig på anläggningen slaktades
och lokalerna desinficerades minst 30 dagar före datumet för insamlingen, eller när det
gäller mjältbrand, minst 15 dagar före datumet för insamlingen.

5. Det har hanterats med största försiktighet för att undvika kontaminering med patogen agens
vid tillverkning, hantering och förpackning.

6. Det har förpackats i tillslutna, ogenomträngliga behållare som var tydligt märkta med texten
"serum från hästdjur" samt insamlingsanläggningens registreringsnummer.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel1

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)1

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

_________________
1 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 5 A

HÄLSOINTYG

För färska och kylda hudar och skinn från hovdjur. Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av hudarna och skinnen

Hudar och skinn från: ............................................................................................................................
(art)

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Behållarnas plomberingsnummer; nummer för vägfordon, järnvägsvagnar eller balar: .......................

II. Hudarnas och skinnens ursprung

Den registrerade och övervakade anläggningens adress och kontrollnummer för veterinära ändamål:

................................................................................................................................................................
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III. Hudarnas och skinnens destination

Hudarna och skinnen skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande
Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de hudar och skinn som beskrivs ovan uppfyller
följande krav.

1. De har erhållits från djur som

a) slaktats i ett slakteri och genomgått en besiktning före slakt där de befunnits lämpade
för slakt i enlighet med gemenskapens lagstiftning,

b) inte visat några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur,

c) inte avlivats i samband med utrotning av en epizootisk sjukdom.

2. De kommer från ett tredje land eller – vid regionalisering enligt gemenskapens lagstiftning –
från ett område i ett tredje land från vilket import av alla kategorier av färskt kött från
motsvarande arter är tillåten och som

a) under minst 12 månader innan varorna sänds iväg har varit fritt från följande sjukdomar:

− Klassisk svinpest.1

− Afrikansk svinpest.1

− Boskapspest.1

b) och som vid tidpunkten för avsändande under minst 24 månader har varit fritt från mul-
och klövsjuka och där ingen vaccination har utförts mot mul- och klövsjuka under
tolv månader före avsändandet1.
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3. De kommer från

a) djur som har befunnit sig i ursprungslandet under minst tre månader före slakt eller –
om djuren är yngre än tre månader – sedan födseln,

b) när det gäller hudar och skinn från klövdjur: djur från anläggningar där det inte
förekommit något utbrott av mul- och klövsjuka under de föregående 30 dagarna och
där det inom en radie på tio kilometer inte förekommit något fall av mul- och klövsjuka
under de senaste 30 dagarna,

c) när det gäller hudar och skinn från svin: djur från anläggningar där det inte förekommit
något utbrott av vesikulär svinsjuka under de senaste 30 dagarna och inget fall av
klassisk eller afrikansk svinpest under de senaste 40 dagarna och där det inom en radie
på tio kilometer inte förekommit något fall av dessa sjukdomar under de
senaste 30 dagarna, eller

d) djur som har genomgått hälsokontroll på slakteriet inom 24 timmar före slakt och som
inte visat några tecken på mul- och klövsjuka1, boskapspest1, klassisk svinpest1,
afrikansk svinpest1 eller vesikulär svinsjuka1.

4. De har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen
agens.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

_____________________
1 Stryk sjukdomar som inte gäller de berörda arterna.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 5 B

HÄLSOINTYG

För beredda hudar och skinn från hovdjur. Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Hälsointygets referensnummer: .............................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av hudarna och skinnen

Hudar och skinn från: ............................................................................................................................
(art)

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Behållarnas plomberingsnummer; nummer för vägfordon, järnvägsvagnar eller balar:........................

II. Hudarnas och skinnens ursprung

Den registrerade och övervakade anläggningens adress och kontrollnummer för veterinära ändamål:

................................................................................................................................................................
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III. Hudarnas och skinnens destination

Hudarna och skinnen skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de hudar och skinn som beskrivs ovan uppfyller
följande krav.

1. De har erhållits från djur som

a) inte visat några kliniska tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller
djur,

b) inte avlivats i samband med utrotning av en epizootisk sjukdom.

2. Alternativt1

a) De kommer från djur som har sitt ursprung i ett land eller ett område i ett land som inte
omfattas av några restriktioner enligt gemenskapens lagstiftning till följd av ett utbrott
av en allvarlig överförbar sjukdom som de ifrågavarande djurarterna är mottagliga för
och som har

i) torkats2,

ii) torr- eller våtsaltats under minst 14 dagar före avsändandet2,

iii) behandlats i sju dagar med havssalt med tillsats av 2 % natriumkarbonat, eller

iv) torkats i 42 dagar vid en temperatur på minst 20° C.
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b) De har

i) torr- eller våtsaltats under minst 14 dagar före avsändandet2, eller

ii) behandlats i 7 dagar med havssalt med tillsats av 2 % natriumkarbonat, eller

c) saltats den … (datum) före transporten med fartyg.

3. Sändningen inte har kommit i kontakt med andra animaliska produkter eller levande djur som
medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel3

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)3

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Stryk sjukdomar som inte gäller de berörda arterna.
3 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 5 C

OFFICIELLT INTYGANDE

För beredda hudar och skinn av idisslare, som har hållits isolerade under 21 dagar före import
eller som kommer att transporteras utan avbrott under 21 dagar före import. Avser export till

Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Det officiella intygandets referensnummer: ..........................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av hudarna och skinnen

Hudar och skinn från: ............................................................................................................................
(art)

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal förpackningar: ..............................................................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

Behållarnas plomberingsnummer; nummer för vägfordon, järnvägsvagnar eller balar: .......................

II. Hudarnas och skinnens ursprung

Den registrerade anläggningens adress och veterinärkontrollnummer: ................................................

................................................................................................................................................................
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III. Hudarnas och skinnens destination

Hudarna och skinnen skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de hudar och skinn som beskrivs ovan uppfyller
följande krav.

1. De har erhållits från djur som

a) inte visat några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur,

b) inte avlivats i samband med utrotning av en epizootisk sjukdom.

2. De har

a) torkats1,

b) torr- eller våtsaltats under minst 14 dagar före avsändandet1,

c) behandlats i sju dagar med havssalt med tillsats av 2 % natriumkarbonat1, eller

d) torkats i 42 dagar vid en temperatur på minst 20° C1.

3. De har inte kommit i kontakt med andra animaliska produkter eller levande djur som medför
risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar,

4. a) och de har hållits isolerade i 21 dagar före avsändandet under officiell tillsyn efter den
behandling som beskrivs under punkt 11, eller

b) enligt intygandet från transportföretaget eftersom transporttiden väntas bli minst
21 dagar1.
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Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

___________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 6 A

HÄLSOINTYG

För sådana behandlade jakttroféer från fåglar och hovdjur som bara består av ben, horn, hovar, klor,
tänder, hudar och skinn. Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Intygets referensnummer: ......................................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av jakttroféerna

Jakttroféer från: .....................................................................................................................................
(art)

Typ av jakttroféer

a) endast ben, horn, hovar, klor, tänder1: ...............................................................................................

b) endast hudar eller skinn1: ..................................................................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...........................................................................................

Cites-intygets referensnummer1: ...........................................................................................................
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II. Jakttroféernas destination

Jakttroféerna skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

III. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de jakttroféer som beskrivs ovan har behandlats
på följande sätt.

1. De har förpackats omedelbart efter behandling, var för sig, i genomskinliga och tillslutna
förpackningar, i syfte att undvika all senare kontaminering och utan att komma i kontakt med
några andra produkter av animaliskt ursprung som kunnat kontaminera dem.

2. När det gäller jakttroféer som bara består av hudar eller skinn1

a) har de torkats1,

b) har de torr- eller våtsaltas i minst 14 dagar före avsändandet1, eller

c) torr- eller våtsaltats den ... (datum), och enligt transportföretagets intygande skall
hudarna och skinnen transporteras med fartyg under tillräckligt lång tid för att de skall
ha genomgått minst 14 dagars saltning innan de når EG:s gränskontrollstation1.
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3. När det gäller jakttroféer som enbart består av ben, horn, hovar, klor, eller tänder1

a) har de behandlats i kokande vatten till dess att allt material utom ben, horn, hovar, klor
och tänder har avlägsnats,

b) har de desinficerats med ett preparat som är godkänt av den behöriga myndigheten,
särskilt med väteperoxid om det gäller delar som består av ben.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 6 B

HÄLSOINTYG

För sådana behandlade jakttroféer från fåglar och hovdjur som består av hela, obehandlade delar.
Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Intygets referensnummer: ......................................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av jakttroféerna

Jakttroféer från: .....................................................................................................................................
(art)

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...........................................................................................

Cites-intygets referensnummer1: ...........................................................................................................

II. Jakttroféernas destination

Jakttroféerna skall sändas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)

till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)
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Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

III. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de jakttroféer som beskrivs ovan har behandlats
på följande sätt:

1. När det gäller jakttroféerna från klövdjur, utom svin1

a) ………, (region) har varit fritt från mul- och klövsjuka och boskapspest under de
senaste tolv månaderna, och ingen vaccination mot dessa sjukdomar har ägt rum under
nämnda tidsperiod.

b) De jakttroféer som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

i) De kommer från djur som dödades i den regionen som är godkänd när det gäller
export av färskt kött från motsvarande mottagliga arter av tamdjur och där det
under de senaste 60 dagarna inte funnits några djurhälsorestriktioner på grund av
utbrott av en sjukdom som bytesdjuren är mottagliga för.

ii) De kommer från djur som dödats minst 20 kilometer från gränsen till ett annat
tredje land eller till ett område i ett tredje land som inte är godkänt när det gäller
export av obehandlade jakttroféer från klövdjur andra än svin till gemenskapen.

2. När det gäller jakttroféer från vilda svin1:

a) Under de senaste tolv månaderna har .......... (region) varit fritt från klassisk svinpest,
afrikansk svinpest, vesikulär svinsjuka, mul- och klövsjuka och svinlamhet
(Teschensjuka) och inga vaccinationer har utförts mot någon av dessa sjukdomar under
de senaste tolv månaderna.
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b) De jakttroféer som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

i) De kommer från djur som dödades i den regionen som är godkänd när det gäller
export av färskt kött från motsvarande mottagliga arter av tamdjur och där det
under de senaste 60 dagarna inte funnits några djurhälsorestriktioner på grund av
utbrott av en sjukdom som bytesdjuren är mottagliga för.

ii) De kommer från djur som dödades minst 20 kilometer från gränsen till ett annat
tredje land eller till ett område i ett tredje land som inte är godkänt när det gäller
export av obehandlade jakttroféer vilda svin till gemenskapen.

3. När det gäller jakttroféer från hovdjur: de jakttroféer som beskrivs ovan kommer från vilda
hovdjur som dödats i det ovan nämnda exportlandet1.

4. När det gäller jakttroféer från fågelvilt1

a) ………(region) är fritt från aviär influensa och newcastlesjuka.

b) De jakttroféer som beskrivs ovan kommer från frilevande fågelvilt som dödades i denna
region och där det under de senaste 30 dagarna inte funnits några djurhälsorestriktioner
på grund av utbrott av en sjukdom som de vilda fåglarna är mottagliga för.

5. De jakttroféer som beskrivs ovan har förpackats, var för sig, i genomskinliga och tillslutna
förpackningar, i syfte att undvika all senare kontaminering och utan att komma i kontakt med
några andra produkter av animaliskt ursprung som kunnat kontaminera dem.
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Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

__________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 7 A

HÄLSOINTYG

För svinborst från tredje land eller regioner i tredje land som är fria från afrikansk svinpest.
Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Intygets referensnummer: ......................................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av svinborsten

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...........................................................................................

Nettovikt: ...............................................................................................................................................

II. Svinborstens ursprung

Den registrerade anläggningens adress och veterinärkontrollnummer: ................................................

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

III. Svinborstens destination

Svinborsten skall skickas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)
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till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed följande.

1. De svinborst som beskrivs ovan kommer från svin som har sitt ursprung i och som slaktats
i ett slakteri i ursprungslandet.

2. De svin från vilka borsten tagits visade i samband med besiktning vid slakt inga tecken på
sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och de dödades inte som ett led i
utrotningen av någon epizootisk sjukdom.

3. Ursprungslandet eller, vid regionalisering enligt gemenskapens lagstiftning,
ursprungsregionen, har varit fri(tt) från afrikansk svinpest i minst tolv månader.

4. Svinborsten är torra och väl inneslutna i förpackningen.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel1

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)1

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

____________________
1 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 7 B

HÄLSOINTYG

För svinborst från tredje land eller regioner i tredje land som inte är fria från afrikansk svinpest.
Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Intygets referensnummer: ......................................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av svinborsten

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...........................................................................................

Nettovikt:................................................................................................................................................

II. Svinborstens ursprung

Den registrerade anläggningens adress och veterinärkontrollnummer: ................................................

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

III. Svinborstens destination

Svinborsten skall skickas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)
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till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed följande:

1. De svinborst som beskrivs ovan kommer från svin som har sitt ursprung i och som slaktats
i ett slakteri i ursprungslandet.

2. De svin från vilka borsten tagits visade i samband med besiktning vid slakt inga tecken på
sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, och de dödades inte som ett led
i utrotningen av någon epizootisk sjukdom.

3. De svinborst som avses ovan har

− kokats,1

− färgats,1

− blekts.1

4. Svinborsten är torra och väl inneslutna i förpackningen.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

______________________
1 Stryk det som inte gäller.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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KAPITEL 8

HÄLSOINTYG

För animaliska biprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder eller tekniska produkter,
inklusive farmaceutiska produkter. Avser export till Europeiska gemenskapen.

Till importören: Detta intyg är bara avsett för veterinära ändamål, och det skall åtfölja sändningen
till dess att den kommer fram till gränskontrollstationen.

Intygets referensnummer: ......................................................................................................................

Destinationsland: ...................................................................................................................................
(namn på EG-medlemsstaten)

Exportland: ............................................................................................................................................

Ansvarigt ministerium: ..........................................................................................................................

Myndighet som utfärdar intyget: ...........................................................................................................

I. Identifiering av de animaliska biprodukterna

Typ av animaliska biprodukter och arter: ..............................................................................................

Typ av förpackning: ..............................................................................................................................

Antal styckningsdelar eller förpackningar: ...........................................................................................

Nettovikt:................................................................................................................................................

Partiets/satsens referensnummer vid produktion: ..................................................................................

II. Ursprung för de animaliska biprodukterna

Den godkända anläggningens adress och veterinärkontrollnummer: ....................................................

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

III. Destination

De animaliska biprodukterna skall skickas

från: .......................................................................................................................................................
(lastningsort)
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till: .........................................................................................................................................................
(destinationsland och destinationsort)

Transportmedel: .....................................................................................................................................

Plomberingens nummer (om tillämpligt): .............................................................................................

Avsändarens namn och adress: ..............................................................................................................

Mottagarens namn och adress: ..............................................................................................................

IV. Intygande

Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar att de animaliska biprodukter som beskrivs ovan
uppfyller följande krav.

1. De består av animaliska biprodukter som kommer från de arter som avses i I ovan och som
uppfyller de tillämpliga djurhälsokrav som fastställs i kommissionens beslut …/…/…1.

2. De består enbart av delar från slaktade djur som är tjänliga som livsmedel i enlighet med
gemenskapens lagstiftning, men som av kommersiella skäl inte är avsedda som livsmedel.

3. De har djupfrysts på ursprungsanläggningen.

4. De har hanterats med största försiktighet för att undvika återkontaminering med patogen
agens.

5. De har förpackats i nytt förpackningsmaterial som inte läcker.

Utfärdat i: ..........................................................
(ort)

av den: ............................................................
(datum)

Stämpel2

…………………………………………………
(den officiella veterinärens underskrift)2

…………………………………………………
(namn, befattning samt titel med versaler)

______________________
1 Ange numret/-ren på nu gällande beslut som gäller färskt kött från motsvarande mottagliga

tamdjursart.
2 Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.
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BILAGA XI

FÖRTECKNINGAR ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV ANIMALISKA BIPRODUKTER SOM INTE ÄR AVSEDDA ATT

ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Att ett land förs upp på följande förteckningar är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för
import av berörda produkter från det landet. Vid importen skall även tillämpliga djur- och
folkhälsokrav efterlevas.

DEL I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV MJÖLK OCH MJÖLKBASERADE PRODUKTER

De tredje länder som förtecknas i kolumn B eller C i bilagan till beslut 95/340/EG.

DEL II

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN (UTOM FISKMJÖL)

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

DEL III

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV FISKMJÖL OCH FISKOLJA

De tredje länder som förtecknas i bilagan till beslut 97/296/EG.
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DEL IV

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV UTSMÄLT FETT (UTOM FISKOLJA)

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

DEL V

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV BLODPRODUKTER SOM FODERRÅVARA

A. Blodprodukter från hovdjur

De tredje länder eller delar av de tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till
beslut 79/542/EEG från vilka import av alla kategorier av färskt kött från motsvarande arter är
tillåten.

B. Blodprodukter från övriga arter

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

DEL VI

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV BLODPRODUKTER (UTOM FRÅN HÄSTDJUR) FÖR TEKNISKA

OCH FARMACEUTISKA ÄNDAMÅL

A. Blodprodukter från hovdjur

De tredje länder eller delar av de tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till
beslut 79/542/EEG från vilka import av alla kategorier av färskt kött från motsvarande arter är
tillåten.



10408/1/01 REV 1 IG/va,am,mj.lh 3
BILAGA XI DG B   SV

B. Blodprodukter från övriga arter

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

DEL VII

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV OBEARBETAT MATERIAL FÖR TILLVERKNING AV

SÄLLSKAPSDJURSFODER OCH TEKNISKA PRODUKTER

A. Obearbetat material från nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur

De tredje länder eller delar av de tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till
beslut 79/542/EEG från vilka import av alla kategorier av färskt kött från motsvarande arter är
tillåten.

B. Obearbetat material från fjäderfä

De tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött.

C. Obearbetat material från övriga arter

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

DEL VIII

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV OBEHANDLADE SVINBORST

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.
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DEL IX

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV NATURGÖDSEL FÖR JORDFÖRBÄTTRING

A. Bearbetade naturgödselprodukter

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG.

B. Bearbetad naturgödsel från hästdjur

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG när det gäller levande
hästdjur.

C. Obearbetad naturgödsel från fjäderfä

De tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött.

DEL X

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV SÄLLSKAPSDJURSFODER OCH TUGGBEN

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG samt följande länder:

(LK) Sri Lanka1

(JP) Japan2

(TW) Taiwan2

                                                
1 Tuggben som enbart tillverkats av hudar och skinn från hovdjur.
2 Bearbetat sällskapsdjursfoder som enbart är avsett för akvariefiskar.
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DEL XI

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA FÅR
TILLÅTA IMPORT AV GELATIN, HYDROLYSERAT PROTEIN OCH DIKALCIUMFOSFAT

De tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till beslut 79/542/EEG samt följande länder:

(KR) Republiken Korea1

(MY)Malaysia1

(PK) Pakistan1

(TW) Taiwan1

                                                
1 Endast gelatin.
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I. INLEDNING

I oktober 2000 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Europaparlamentets antog ett yttrande om detta förslag vid första behandlingen

den 12 juni 2001. Ekonomiska och sociala kommittén antog ett yttrande den 26 april 20011.

Efter att ha beaktat dessa yttranden antog rådet en gemensam ståndpunkt

den 20 november 2001.

II. SYFTE MED DEN FÖRESLAGNA FÖRORDNINGEN

Den föreslagna förordningen syftar till att upprätta en gemensam rättslig ram för animaliska

biprodukter som på ett bättre sätt skyddar djurs och människors hälsa och är tydligare, enklare

och smidigare än nu gällande regler.

Tillsammans med den nyligen antagna förordningen om transmissibel spongiform

encefalopati (TSE)2 utgör den en övergripande rättslig ram för foder som innehåller

animaliska proteiner. Förordningen innehåller stränga regler för produktionen av sådant foder

och begränsar dess användning (vilket TSE-förordningen kompletterar i fråga om TSE).

Förordningens räckvidd omfattar dock inte enbart foder. Den innehåller bestämmelser om så

gott som samtliga produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att användas som

livsmedel. Dessa bestämmelser inbegriper regler för att säkerställa att destruktion av sådana

produkter samt en rad olika användningar av dem, i eller som andra produkter än foder skall

äga rum på ett sätt som minimerar riskerna för djurs och människors hälsa. Exempel på andra

användningar av animaliska biprodukter är beredning av foder för sällskapsdjur och

framställning av tekniska produkter samt utnyttjande som råmaterial i biogas- och

komposteringsanläggningar.

                                                
1 Regionkommittén har beslutat att inte yttra sig.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av

bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel
spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1).
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

A. Inledning

Det föreligger inte några skillnader mellan rådets, Europaparlamentets och

kommissionens åsikter när det gäller de grundläggande principer som skall fastställas i

förordningen. De tre institutionerna är särskilt eniga om

• att endast biprodukter från djur som är lämpliga som människoföda får användas i

foder.

• att återanvändning inom arten (eller djurkannibalism) skall förbjudas, och

• att den rättsliga ram som inrättas genom förordningen skall vara tillräckligt

flexibel för att kunna anpassas till teknisk utveckling och nya vetenskapliga rön.

Den av rådet antagna gemensamma ståndpunkten omfattar följaktligen den större delen

av de ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid första behandlingen.

Kommissionen godtar dessa ändringsförslag och övriga ändringar av sitt förslag.
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B. Djurfoder

Såsom ovan omnämnts är rådet, Europaparlamentet och kommissionen överens om att

återanvändning inom arten bör förbjudas. Mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden är

det motiverat att införa en sådan försiktighetsåtgärd för att förebygga spridning av

sjukdomar. Den gemensamma ståndpunkten omfattar principerna i parlamentets

ändringsförslag 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 och 941.

I den gemensamma ståndpunkten lämnas det utrymme för att bevilja undantag i fråga

om fisk och pälsdjur om vetenskapliga rön motiverar detta.2 När det gäller fisk skulle en

sträng tillämpning av förbudet mot återanvändning inom arten förhindra att vildlevande

fisk används för beredning av foder för odlad fisk. Fiskmjöl framställs i regel av

vildlevande fisk som inte används som livsmedel. Det skulle emellertid inte vara möjligt

att kunna garantera att fiskmjöl som ges till odlad fisk inte innehåller små mängder

material från vildlevande fisk från samma bestånd (det vore t.ex. omöjligt att garantera

att foder för odlad lax inte innehåller materia från vildlevande lax). Det kan därför vara

lämpligt med ett undantag för att tillåta att detta förfarande fortsätter. Även pälsdjur

utgör ett särskilt fall. Till skillnad från andra husdjur är de inte avsedda för

livsmedelsproduktion. Dessutom kan inte biprodukter från pälsdjur användas till att

bereda foder för andra djur.

I den gemensamma ståndpunkten skulle även användning av matavfall förbjudas för att

bereda foder3. Detta följer delvis av förbudet mot återanvändning inom arten. Det vore

näst intill omöjligt att t.ex. bevisa att svinfoder inte innehåller några rester från rätter i

vilka fläskkött eller skinka ingår. Förbudet är också en oumbärlig försiktighetsåtgärd för

att förhindra spridning av epizootier. De djursjukdomar som nyligen brutit ut verkar ha

sin orsak i användningen av matavfall som innehållit infekterat kött, vilket påvisar de

nuvarande kontrollernas ineffektivitet. Rådet kan därför inte godta parlamentets

ändringsförslag 102/rev respektive 103/rev4.

                                                
1 Skälen 6 och 7, artiklarna 19 c och 22 samt bilaga III kapitel II punkt 3 och bilaga VII

kapitel I punkt 4.
2 Artikel 22.2.
3 Artikel 22.1 b.
4 Inte heller kommissionen kunde godta dessa ändringsförslag.
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C. Hantering, bearbetning, transport och identifiering

Rådet håller med om att det är nödvändigt att skilja animaliska biprodukter från

bearbetade produkter i syfte att förhindra korskontaminering. Den gemensamma

ståndpunkten omfattar därför principerna i parlamentets ändringsförslag 8, 9, 28, 37, 44,

45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95 och 971.

Rådet delar åsikten att bearbetade produkter som härrör från kategori 1- eller

kategori 2-material bör innehålla en visuell markör och, om så är möjligt, luktämnen.

Rådet anser dock att märkning och denaturering av obearbetade produkter (såsom hela

kroppar av döda djur och gödsel) varken är nödvändigt eller praktiskt genomförbart.

Den gemensamma ståndpunkten omfattar därför de relevanta inslagen i parlamentets

ändringsförslag 26, 27, 35, 45, 46, 47 och 762 men inte ändringsförslagen 24 och 313.

Rådet håller inte med om att kategori 1- och kategori 2-material alltid bör bearbetas

enligt metod 1 (133 ºC, 20 minuter, 3 bar). Rådet anser att man i förordningen bör följa

råden från den vetenskapliga styrkommittén och tillåta att andra bearbetningsmetoder

används före destruktion eller användning av animaliska biprodukter om detta inte

innebär någon risk för djurs och människors hälsa.

Parlamentets ändringsförslag 534 har följaktligen inte tagits med i den gemensamma

ståndpunkten. Varje medlemsstat ges emellertid möjlighet att kräva att metod 1

tillämpas på material som skall bortskaffas i en förbrännings- eller

samförbränningsanläggning på dess territorium5.

                                                
1 Skälen 7 och 10, artiklarna 4.3, 5.3, 6.3, 7, 14 och 17.2 b samt bilaga II kapitel I punkt 1,

bilaga II kapitel II punkt 3, bilaga III kapitel 1 punkt 1 a, bilaga III kapitel II punkt 3,
bilaga III kapitel III punkt 1, bilaga V kapitel I punkt 1 a, bilaga VI kapitel I punkt 1,
bilaga VI kapitel I punkt 2, bilaga VII kapitel I punkt 1 och bilaga VII kapitel I punkt 2.

2 Artiklarna 4.2, 5.2 och 7 samt bilaga VI kapitel I punkt 8.
3 Kommissionen kunde heller inte godta ändringsförslag 31 och kunde godta

ändringsförslag 24, 26, 35 och 45 endast delvis eller under vissa villkor.
4 Kommissionen kan godkänna detta ändringsförslag under vissa förutsättningar.
5 Artiklarna 4.2 b, 5.2 b och 8.2.
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D. Matavfall

Rådet samtycker till att det i förordningen skall fastställas bestämmelser om användning

och bortskaffande av matavfall. I den gemensamma ståndpunkten har därför principerna

i parlamentets ändringsförslag 15, 16 och 171 tagits med.

Utöver de bestämmelser om användning av matavfall som diskuterades under B

• klargörs det i den gemensamma ståndpunkten att matavfall från transportmedel i

internationell trafik måste bortskaffas på ett säkert2 sätt,

• anges det i den gemensamma ståndpunkten att lämpliga regler skall antas för

användning av matavfall i biogas- och komposteringsanläggningar3.

E. Förbränning och samförbränning

Rådet samtycker till att det i förordningen skall fastställas bestämmelser för förbränning

och samförbränning som beaktar djurs och människors hälsa i den omfattning det

behövs för att fylla den lucka som skapats genom direktiv 2000/76/EG4. I den

gemensamma ståndpunkten har därför de relevanta inslagen i parlamentets

ändringsförslag 25, 26, 35, 43, 52 och 995 tagits med.

F. Avfall – särskilda fall

Rådet samtycker till att alla bestämmelser om bortskaffande av animaliska biprodukter

under särskilda omständigheter skall samlas i en enda bestämmelse. Rådet håller även

med om att det är lämpligt att införa en större flexibilitet, underkastad stränga villkor, än

vad som planeras i kommissionens förslag i syfte att kunna beakta exceptionella

omständigheter. Den gemensamma ståndpunkten omfattar därför parlamentets

ändringsförslag 29, 38, 63 och 696.

                                                
1 Artiklarna 1.3 och 2.1 samt bilaga I punkt 15.
2 Artikel 4.
3 Artikel 6.2 g.
4 Direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall (EGT L 332, 28.12.2000, s. 91) gäller inte för

förbrännings- och samförbränningsanläggningar som endast används för förbränning av
"djurkroppar".

5 Artiklarna 4.2, 5.2, 6.2 och 12 samt bilaga IV.
6 Artiklarna 4, 5 och 24 samt bilaga I punkt 49.
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G. Export och transitering

Rådet samtycker till att det skall fastställas bestämmelser i förordningen om export av

animaliska biprodukter och bearbetade produkter. Rådet delar Europaparlamentets åsikt

om att samma bestämmelser skall gälla för bearbetade produkter oavsett om de släpps ut

på gemenskapens marknad eller om de exporteras. Den gemensamma ståndpunkten

omfattar därför parlamentets ändringsförslag 59 och 611.

Rådet anser dock att man i stället för att förbjuda all export av obearbetade animaliska

biprodukter i förordningen endast bör tillåta att den äger rum under särskilda

omständigheter (t.ex. när det gäller sällskapsdjur). Den gemensamma ståndpunkten

omfattar därför principen i parlamentets ändringsförslag 30 och 39 men fastställer

möjligheten att bevilja undantag enligt kommittéförfarandet om så är nödvändigt för att

särskilda omständigheter skall kunna beaktas.2

Rådet anser dessutom att förordningen bör innehålla miniminormer för transitering

genom gemenskapen. Produkter som transiteras bör uppfylla kraven för import och

överensstämma med relevanta bestämmelser för transport inom gemenskapen.3

H. Fettderivat och gödningsmedel

Rådet samtycker till att förordningen skall innehålla särskilda bestämmelser för

utsläppande på marknaden och export av organiska gödningsmedel,

jordförbättringsmedel och fettderivat som framställts av kategori 2-material. Den

gemensamma ståndpunkten inbegriper därför principen i parlamentets

ändringsförslag 61. I avvaktan på antagandet av gemenskapsbestämmelser mot

bakgrund av nya vetenskapliga rön skulle medlemsstaterna dock kunna reglera

användningen av dessa produkter i enlighet med nationell lagstiftning4.

                                                
1 Artiklarna 19 och 20.1.
2 Artiklarna 4.4 och 5.4.
3 Artiklarna 29, 30 och 31 samt bilaga II kapitel VII.
4 Artiklarna 20.1, 20.2 och 35.3.
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I. Tidpunkt för tillämpning

Rådet godtar till fullo principen i parlamentets ändringsförslag 68, dvs. att förordningen
skall bli gällande så snart som möjligt. I den gemensamma ståndpunkten fastställs det
att förordningen skall tillämpas sex månader efter dess ikraftträdande1.

J. Övrigt

Den gemensamma ståndpunkten innehåller dessutom följande ändringsförslag från
parlamentet:

• Krav på att uppgifter skall sparas i minst två år (ändringsförslag 74, 83, 84
och 86)2.

• Fastställande av att animaliska biprodukter skall hållas vid en lämplig temperatur
(ändringsförslag 72 och 96)3.

• Krav när det gäller gemenskapens kontroller samt rapporter från medlemsstaterna
om tillämpningen av förordningen (ändringsförslag 14 och 64)4.

• Krav på att importerade ingredienser till sällskapsdjursfoder som härrör från
hormonbehandlade djur skall märkas (ändringsförslag 65)5.

• Fastställande av att alternativa behandlingar av stallgödsel får användas
(ändringsförslag 92)6.

• Ökad klarhet (ändringsförslag 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 och 91)7.

Ett mindre antal ändringsförslag som rådet inte kunde godta har inte tagits med i den
gemensamma ståndpunkten:

• Ändringsförslag 3, 4, 6, 10, 11 och 12 eftersom det där föreslås ändringar av
skälen som inte ligger i linje med bestämmelserna i förordningens artikeldel8.

• Ändringsförslag 40, 41, 48, 49, 50 och 98 eftersom de är praktiskt ogenomförbara
och inte nödvändiga för att uppnå det avsedda målet.

• Ändringsförslag 88 eftersom dess syfte är att reglera en fråga som faller inom
räckvidden för ett annat instrument (förordning (EG) nr 999/2001)9.

                                                
1 Artikel 38.
2 Bilaga V kapitel II punkt 7, bilaga VII kapitel I punkt 7, bilaga VII kapitel I punkt 8 och

bilaga VII kapitel II punkt 14.
3 Bilaga II kapitel VI, bilaga III kapitel I punkt 1 g och bilaga III kapitel II punkt 4.
4 Skäl 26 och artiklarna 27 och 35.2.
5 Artikel 28.
6 Bilaga VIII kapitel III punkt 5 b.
7 Skäl 25, artiklarna 4.1 a, 5.1 d, 16.3 och 32 samt bilaga II kapitel I punkt 2, bilaga II

kapitel III punkt 2, bilaga VII kapitel I punkt 5, bilaga VII kapitel I punkt 6, bilaga VII
kapitel II punkt 15, bilaga VII kapitel IV punkt 4, bilaga VIII kapitel III punkt 1 och
bilaga VIII kapitel III punkt 2.

8 Kommissionen kunde inte heller godta ändringsförslag 4, 10 och 12 och kunde endast delvis
godta ändringsförslag 11.

9 Kommissionen kunde inte heller godta detta ändringsförslag.
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I jämförelse med kommissionens förslag tillför den gemensamma ståndpunkten även

följande:

• Klargör att medlemsstaterna i enlighet med sin nationella lagstiftning får reglera
import och utsläppande på marknaden av produkter som inte omfattas av
bilagorna VII och VIII1.

• Inför större flexibilitet när det gäller stallgödsel2

• Gör det möjligt att använda hela kroppar av döda djur för att utfodra
utrotningshotade asätande fåglar, underkastat stränga villkor som skall fastställas
genom kommittéförfarandet3.

• Innehåller en rad redaktionella ändringar för att förtydliga förordningen.

IV. SLUTSATSER

Rådet välkomnar det faktum att det har kunnat införliva den större delen av

Europaparlamentets ändringsförslag i sin ståndpunkt och att kommissionen godtar dessa och

de andra ändringarna av förslaget. Rådet hoppas att detta kommer att medföra ett snabbt

antagande av förordningen.

                                                
1 Artikel 3.2.
2 Artiklarna 5.2 e iii och 7.5.
3 Artikel 23.2 d.





BILAGA

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 20 november 2001 inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel [2000/0259 (COD)]

Uttalanden från kommissionen

Till artikel 12 (tolkning av direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall)

"Kommissionen kommer inom sex månader efter antagandet att erbjuda vägledning för tolkningen
av artikel 2 a vii i direktiv 2000/76/EG för att klargöra räckvidden för det direktivet när det gäller
bortskaffande av animaliska biprodukter, inbegripet den rättsliga möjligheten att bortskaffa
specificerat riskmaterial i förbränningsanläggningar med låg kapacitet, med det långsiktiga
tillvägagångssättet i åtanke. Dessutom kommer kommissionen inom samma tid att utvärdera den
riskbedömning som SEAC (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee) gjort av de
potentiella riskerna med att använda små förbränningsanläggningar för att bortskaffa sådant
material."

Till artikel 22 (förbud för återanvändning inom arten)

"Kommissionen åtar sig att innan förordningen antas begära yttrande från Vetenskapliga
styrkommittén om huruvida utfodring av odlad fisk med foder som härrör från fisk eller utfodring
av pälsdjur med foder som härrör från pälsdjur utgör en risk för djurs eller människors hälsa. Om
kommitténs yttrande inte påvisar någon risk, kommer kommissionen att så snart som möjligt föreslå
ett undantag som tillåter att sådan praxis fortsätter, enligt förfarandet i artikel 33.2."

Till artikel 23 (undantag för utfodring av asätare)

"Kommissionen kommer att föreslå lämpliga regler för användningen av kategori 1-material för
utfodring av asätare enligt artikel 23 och därav följande ändringar i bilagan till BSE-förordningen,
enligt kommittéförfarandet."

Till artikel 24 (nedgrävning eller förbränning av kroppar från idisslare som innehåller
specificerat riskmaterial)

"Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att snabbt lägga fram förslag så att det kan antas
detaljerade åtgärder för tillämpningen av artikel 24 när vetenskapliga yttranden har inhämtats.
I åtgärderna kommer det mot bakgrund av de vetenskapliga yttrandena att föreskrivas säkra metoder
för förbränning och nedgrävning av animaliska biprodukter som innehåller BSE-smittat material.
I förekommande fall kommer det att föreskrivas i åtgärderna att förbränning och nedgrävning måste
utföras på sätt som uppfyller målen i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG i dess ändrade lydelse."



Till artikel 32 (övergångsbestämmelser)

"Kommissionen kommer att föreslå övergångsåtgärder i förekommande och berättigade fall för att
erbjuda tid för anpassning till de nya kraven i förordningen, särskilt när det gäller
förbränningsanläggningar med låg kapacitet och bearbetningsanläggningar."

Till bilagorna VII och VIII (utsläppande på marknaden och import)

"Kommissionen kommer så snart som möjligt efter förordningens ikraftträdande att se över de
detaljerade reglerna för handel och import mot bakgrund av kommentarer från medlemsstaterna och
vid behov föreslå att tekniska ändringar antas enligt kommittéförfarandena."
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2000/0259 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets
förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att

användas som livsmedel

1. BAKGRUND

Förslaget överlämnas till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2000) 574 slutlig 2000/0259 COD):

19.10.2000

Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 26.4.2001

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 12.6.2001

Den gemensamma ståndpunkten antas: 20.11.2001

2. SYFTET MED K OMMISSIONENS FÖRSLAG

Den centrala frågan i det första förslaget är förbudet mot återanvändning av vissa
animaliska biprodukter i foderkedjan, nämligen döda djur och utdömt animaliskt
material. De enda råvaror som tillåts för användning i foderproduktionen skulle då
vara råvaror som framställts av djur som förklarats vara tjänliga som livsmedel.

Förslaget omfattar därutöver följande:

– Införande av ett antal alternativa metoder för användning och bortskaffande av
animaliska biprodukter.

– Strängare bestämmelser om kontroller av animaliska biprodukter och deras
spårbarhet.

– Skapande av ett samband med gemenskapens miljölagstiftning.

– En ny rättslig ram för sektorn för animaliska biprodukter.

– Förenkling av den befintliga gemenskapslagstiftningen genom en konsoliderad
rättsakt som behandlar samtliga animaliska biprodukter som inte är avsedda att
användas som livsmedel.
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3. ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna anmärkningar

Den gemensamma ståndpunkten, som antogs av rådet med kvalificerad majoritet,
ändrar inte de grundläggande målen i förslaget till förordning och den har godtagit
huvudparten av de ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid första
behandlingen. En del av ändringsförslagen har tagits med i sin helhet, medan de
övriga har formulerats om för att man skulle finna en tillfredsställande lösning för
alla medlemsstater. Europaparlamentet och kommissionen är emellertid helt överens
om de grundläggande principerna i förordningen. Det råder allmän enighet särskilt
om följande:

– Principen att endast animaliska biprodukter som framställts av djur som
förklarats vara tjänliga som livsmedel bör användas i foder.

– Förbud mot återanvändning inom arten.

– Behov av att göra några bestämmelser strängare för att förbättra kontrollen av
animaliska biprodukter och deras spårbarhet.

– Behov av att göra förordningen ännu flexiblare, så att lagstiftningen kan
anpassas till den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön samt under
vissa särskilda omständigheter.

Den gemensamma ståndpunkten har inte tagit hänsyn till några få av
Europaparlamentets ändringsförslag. Det rör sig om de ändringsförslag som inte
heller kommissionen godtog.

Rådet antog den gemensamma ståndpunkten med kvalificerad majoritet. Två
medlemsstater röstade emot, eftersom förordningen inte uttryckligen förbjuder
användning av bearbetat animaliskt protein och fett i foder och eftersom den
förbjuder utfodring med matavfall.

3.2. Särskilda anmärkningar

3.2.1. Foder

Rådet är överens med Europaparlamentet om förbudet mot återanvändning inom
arten.

Genom den gemensamma ståndpunkten införs en möjligt att fastställa undantag från
förbudet så att fisk får utfodras med fiskmjöl och pälsdjur får utfordras med
produkter som framställts av slaktkroppar från pälsdjur. Ett sådant undantag kan
endast beviljas efter vetenskapligt yttrande.
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Kommissionen kan stödja den gemensamma ståndpunkten. Kommissionen anser
dock att återanvändning inom fiskodlingen av fiskavfall som härstammar från
kommersiell odling av samma art utgör en potentiell risk. Kommissionen önskar
följaktligen klargöra att förbudet i artikel 22.1 a i den gemensamma ståndpunkten
kommer att tillämpas artvis och därför inte kommer att tillämpas på utfodring med
fiskmjöl till odlad fisk under förutsättning att fiskmjölet härstammar från en annan
fiskart.

3.2.2. Matavfall

Rådet är överens med Europaparlamentet om att förordningen bör innehålla
bestämmelser om användningen och bortskaffandet av matavfall. Därför tas
matavfall med i förordningen men endast om det är avsett för specifika ändamål för
att undvika överlappning med miljölagstiftningen eller förhindra utveckling av nya
miljöbestämmelser om biologiskt nedbrytbart avfall. Det införs en definition av
matavfall. Definitionen omfattar även hushållens köksavfall för att säkerställa
överensstämmelse med kommande lagstiftning om klassisk svinpest, som rådet antog
den 23 oktober 2001. Det klargörs att matavfall från internationella transportmedel
tillhör den högsta riskkategorin, kategori 1, och skall förstöras, vilket redan krävs i
befintlig gemenskapslagstiftning.

Rådet godtar dock inte Europaparlamentets ändringsförslag 102 och den del av
ändringsförslag 103 som syftar till att tillåta fortsatt utfodring med matavfall.

Kommissionen stödjer rådets hållning i den gemensamma ståndpunkten. Vad gäller
utfodring med matavfall bör det noteras att detta för det första inte är förenligt med
vare sig förbudet mot återanvändning inom arten eller kravet på full spårbarhet när
det gäller ingredienser i foder – två frågor som drivits hårt av Europaparlamentet. För
det andra visar både dioxinkrisen för någon tid sedan och de aktuella utbrotten av
mul- och klövsjuka med all önskvärd tydlighet varför det inte är lämpligt att fortsätta
använda dessa utfodringsmetoder. Det bör noteras att den gemensamma
ståndpunkten inte kommer att förbjuda användning i foder av matavfall som
härstammar från industriell foderproduktion, där produkternas spårbarhet kan
garanteras. För överskådlighetens, tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör detta
förbud träda i kraft samma dag som det datum som fastställs i den kommande
rättsakten om klassisk svinpest (dvs. den 31 oktober 2002).

3.2.3. Korskontaminering

Rådet är överens med Europaparlamentet om behovet av att införa ytterligare och
strängare bestämmelser för att förhindra korskontaminering.

Kommissionen stödjer rådets hållning i denna punkt.

3.2.4. Spårbarhet

Rådet är överens med Europaparlamentet om behovet av att införa ytterligare krav på
förbättrad spårbarhet av produkter eller strängare krav på spårbarhet än de som
fastställs i kommissionens förslag. Rådet godtar dock inte kravet på märkning av
obearbetade animaliska biprodukter av kategori 1 och kategori 2, eftersom det inte
anses innebära några ytterligare fördelar eller vara praktiskt genomförbart att märka
kadaver eller stallgödsel.
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Kommissionen stödjer rådets hållning i denna punkt, eftersom märkningen av visst
obearbetat kategori 1-material, såsom specificerat riskmaterial, redan föreskrivs i
TSE-förordningen (EG) nr 999/2001 och ytterligare märkning av idisslarkadaver inte
skulle vara i överensstämmelse med TSE-förordningen, som innehåller ett undantag
från detta krav. Det bör vidare noteras att ytterligare bestämmelser om märkning,
inbegripet möjligheten att utvidga märkningen till att omfatta andra råvaror, kan
fastställas i enlighet med kommittéförfarandet i bilaga II till förordningen om
animaliska biprodukter.

3.2.5. Förbränning/Översyn av metoder för bortskaffande

Rådet är överens med Europaparlamentet om behovet av att fastställa folkhälsokrav
för förbränningsanläggningar som inte omfattas av direktiv 2000/76/EG om
förbränning av avfall och av att införa en juridisk möjlighet att se över den godkända
metoden för bortskaffande enligt nya vetenskapliga rön.

Kommissionen stödjer rådets hållning i denna punkt.

3.2.6. Undantag för nedgrävning och förbränning

Rådet är överens med Europaparlamentet om behovet av att införa undantag för
nedgrävning och förbränning av kadaver och specificerat riskmaterial i
svårtillgängliga områden och när det gäller utbrott av allvarliga överförbara
sjukdomar på grund av risken att sprida hälsorisker eller på grund av brist på
kapacitet för bortskaffandet.

Kommissionen stödjer rådets hållning i denna punkt.

3.2.7. Utsmält fett, fettderivat och gödselmedel

Rådet är överens med Europaparlamentet om behovet av att förbjuda användningen
av utsmält fett från kategori 2-material vid framställning av fettderivat för kosmetika-
och läkemedelsbranschen. Rådet godtar dock inte Europaparlamentets
ändringsförslag 88 som syftar till att begränsa importen av fett från idisslare på grund
av risk för TSE, eftersom detta regleras i TSE-förordningen (EG) nr 999/2001.

Rådet är även överens om att förordningen bör omfatta särskilda bestämmelser för
utsläppande på marknaden och import av organiska gödselmedel,
jordförbättringsmedel och fettderivat som är framställda av kategori 2-material.
Medlemsstaterna kan bibehålla sina nationella bestämmelser till dess att
gemenskapsbestämmelser på grundval av vetenskapliga yttranden har antagits.

Kommissionen kan stödja rådets hållning i denna punkt.
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3.2.8. Export och transit

Rådet är överens med Europaparlamentet om förbudet mot export av kategori 1- och
kategori 2-material. Vissa animaliska produkter såsom jakttroféer, som tillverkas av
kategori 1-material, samt gödsel och bearbetad gödsel, organiska gödselmedel och
fettderivat, som själva utgör eller framställs av kategori 2-material, exporteras idag
till (och importeras från) tredje länder. Denna handel skall dock ske enligt de
gemenskapsbestämmelser som nu finns i omarbetad version i förordningen. Det har
därför klarlagts i kompromisstexten att dessa ändringar inte gäller för dessa
produkter. Rådet är vidare överens med Europaparlamentet om behovet av att
klargöra att kraven för utsläppande på marknaden av produkter även skall gälla
export av produkterna.

Rådet instämmer därutöver i att förordningen bör innehålla miniminormer för transit
av produkter genom gemenskapen.

Kommissionen kan stödja rådets hållning i denna punkt.

3.2.9. Datum för ikraftträdande

Rådet är överens med Europaparlamentet om ett tidigare datum för förordningens
ikraftträdande och att medlemsstaterna skall lämna en rapport till kommissionen, av
vilken framgår att förordningen faktiskt genomförts.

Kommissionen stödjer rådets hållning i denna punkt.

3.2.10. Övrigt

Rådet är därutöver överens med Europaparlamentet om följande:

– Reglering av temperaturen för råvaror i kategori 3 under lagring och transport.

– Krav på märkning av importerade råvaror för foder för sällskapsdjur som
framställts av hormonbehandlade djur.

– Klargörande av möjligheten att godkänna motsvarande bearbetningsmetoder
för gödsel på grundval av vetenskapliga yttranden. Rådet anser det inte vara
lämpligt att hänvisa till en jämförelsetabell innan den vetenskapliga kommittén
har gjort en utvärdering. Därför har den del av ändringsförslag 92 som hänvisar
till tabellen inte beaktats av rådet. Vidare har den del av ändringsförslag 62
som innebär att naturgödsel i fast form och kompost undantas från förbudet
mot spridning på betesmark inte beaktats av rådet, eftersom alla former av
gödsel redan undantas från detta förbud och eftersom det inte är motiverat att
undanta kompost från en generell policy som rör spridning av proteinhaltigt
material på betesmarker.

– Införande av strängare krav för användning av blod i foder.

– Klarare formuleringar i ett antal skäl, artiklar och bilagor.
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Rådet instämmer även i följande:

– Klargörande av att medlemsstaterna får reglera import och utsläppande på
marknaden av produkter som bilagorna VII och VIII till förordningen inte
innehåller några bestämmelser om.

– Ökad flexibilitet i fråga om transport av gödsel.

– Tillåtelse att utfodra hotade arter av asätare med hela kroppar av döda djur i
enlighet med lämpliga bestämmelser som skall antas av kommissionen.

– Införande av en rad redaktionella ändringar för att göra förordningen tydligare.

I rådets kompromiss godtas avslutningsvis inte ett mindre antal av
Europaparlamentets ändringsförslag avseende diverse skäl, eftersom dessa inte svarar
mot bestämmelser i huvudtexten eller inte stämmer överens med bestämmelserna i
förordningens huvudtext (ändringsförslag 3, 4, 6, 10 och 12) eller inte är korrekta
(ändringsförslag 11).

Kommissionen har inga invändningar mot det ovanstående. Kommissionen stödjer
dock den del av Europaparlamentets ändringsförslag 11 som innebär en strykning av
hänvisningen till ökad produktion.

4. SLUTSATS

Kommissionen stödjer ordförandeskapets text till gemensam ståndpunkt som antagits
av rådet med kvalificerad majoritet.

5. UTTALANDEN FRÅN K OMMISSIONEN

De uttalanden som kommissionen gjorde vid rådets (jordbruk) möte den 19 juni 2001
bifogas detta meddelande
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BILAGA

UTTALANDEN FRÅN KOMMISSIONEN

Artikel 12 (tolkning av direktiv 2000/76/EG om förbränning)

Kommissionen kommer inom sex månader efter antagandet att erbjuda vägledning för
tolkningen av artikel 2 a vii i direktiv 2000/76/EG för att klargöra räckvidden för det
direktivet när det gäller bortskaffandet av animaliska biprodukter, inbegripet den rättsliga
möjligheten att bortskaffa specificerat riskmaterial i förbränningsanläggningar med låg
kapacitet med det långsiktiga tillvägagångssättet i åtanke. Dessutom kommer kommissionen
inom samma period att utvärdera den riskbedömning som Standards Eastern Automatic
Computer (SEAC) gjort av de potentiella risker det innebär att använda små
förbränningsanläggningar vid bortskaffandet av sådant material.

Artikel 22 (förbud mot återanvändning inom arten)

Kommissionen åtar sig att innan förordningen antas ta in yttrande från Vetenskapliga
styrkommittén om huruvida utfodring av odlad fisk med foder som härrör från fisk och
utfodring av pälsdjur med foder som härrör från pälsdjur utgör en risk för djurs eller
människors hälsa. Om kommitténs yttrande inte påvisar någon risk, kommer kommissionen
att så snart som möjligt föreslå ett undantag som tillåter att sådan praxis fortsätter enligt
förfarandet i artikel 33.2.

Artikel 24 (nedgrävning och förbränning av kroppar från idisslare som innehåller
specificerat riskmaterial)

Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att lägga fram förslag i god tid så att det kan
beslutas om detaljerade åtgärder för tillämpningen av artikel 24 när vetenskapligt yttrande har
inhämtats. Förslagen kommer med stöd av vetenskapligt yttrande att ange säkra metoder för
förbränning och nedgrävning av animaliska biprodukter, inbegripet TSE-smittat material. I
förekommande fall kommer det att föreskrivas i åtgärderna att förbränning och nedgrävning
måste utföras på sätt som uppfyller målen i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG i dess ändrade
lydelse.

Artikel 32 (övergångsbestämmelser)

Kommissionen kommer att föreslå övergångsåtgärder i förekommande och berättigade fall för
att erbjuda tid för anpassning till de nya kraven i förordningen, särskilt när det gäller
förbränningsanläggningar med låg kapacitet och bearbetningsanläggningar.

Artikel 23 (undantag för utfodring av asätare)

Kommissionen kommer genom kommittéförfarandet att föreslå lämpliga regler för
användningen av kategori 1-material för utfodring av asätare enligt artikel 23 och därav
följande ändringar i bilagan till TSE-förordningen.

Bilagorna VII och VIII (handel och införsel)

Kommissionen kommer att se över de detaljerade reglerna för handel och införsel mot
bakgrund av kommentarer från medlemsstaterna och vid behov föreslå att tekniska ändringar
antas enligt kommittéförfarandet så fort som möjligt efter förordningens ikraftträdande.


