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innføre visse tekniske forandringer, for å harmonisere 
standardene for bearbeiding av melk og melkebaserte 
produkter og for å klargjøre de importkrav som gjelder 
for disse produktene.

4) På grunnlag av uttalelsen fra Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet av 29. mars 
2009 om dyrehelsefarer forbundet med å fôre dyr med 
meieriprodukter som ikke har gjennomgått ytterligere 
behandling(2), bør de særlige hygienekravene til melk, 
melkebaserte produkter og råmelk endres. Det bør også 
tas hensyn til de metoder for inaktivering av mulig munn- 
og klovsykevirus i melk som er beskrevet i rapporten fra 
Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd om strategien 
for nødvaksinasjon mot munn- og klovsyke(3) fra 1999, 
og tillegg 3.6.2 til 2005-utgaven av helseregelverket for 
landdyr(4) fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

5) Av hensyn til de endrede særlige hygienekravene i 
kapittel V i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 

og 2 C i vedlegg X til forordningen erstattes med én 

melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum.

6) Det er nødvendig å ajourføre henvisningen til 

nr. 1774/2002, som inneholder lister over tredjestater 
som medlemsstatene kan tillate import fra av animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

7) Vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 
bør derfor endres.

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html
(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html
(4) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som 
ikke er beregnet på konsum(1), særlig artikkel 32 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt 
hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 
beregnet på konsum. Der er det fastsatt at animalske 
biprodukter som kan benyttes som fôrmidler, skal 
bearbeides i samsvar med kravene fastsatt i samme 
forordning.

2) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det 
fastsatt særlige hygienekrav til bearbeiding og omsetning 
av bearbeidet animalsk protein og andre bearbeidede 
produkter som kan brukes som fôrmidler. I vedleggets 
kapittel V er det fastsatt særlige krav til bearbeiding av 
melk, melkebaserte produkter og råmelk.

3) I henhold til artikkel 28 første ledd i forordning (EF) 
nr. 1774/2002 skal bestemmelsene om import fra 
tredjestater av produkter nevnt i vedlegg VII og VIII 
til nevnte forordning, verken være mer eller mindre 
fordelaktige enn dem som gjelder produksjon og 
markedsføring av slike produkter i Fellesskapet. Kapittel 
V i vedlegg VII til forordningen bør derfor endres for å 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 22.5.2008, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2010 av 11. juni 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 16.9.2010, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 399/2008 (EUT L 118 av 6.5.2008, s. 12).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008

av 21. mai 2008

om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 

i kategori 3(*)
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 endres 
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 1. mai 2008.

Forsendelser som det er utstedt veterinærattest for før 
1. november 2008 i samsvar med modellene i forordning 
(EF) nr. 1774/2002, slik de var før de ble endret ved denne 
forordning, skal godkjennes for import til Fellesskapet fram til 
1. februar 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I forordning (EF) nr. 1774/2002 gjøres følgende endringer:

1)  I vedlegg VII skal kapittel V lyde:

«KAPITTEL V

Særlige krav til melk, melkebaserte produkter og råmelk

Følgende krav gjelder i tillegg til de allmenne kravene fastsatt i kapittel I.

A. Krav til bearbeidingen

1. Melk skal behandles på en av følgende måter:

1.1.  sterilisering til en F0-verdi(*) på minst 3,

1.2.  UHT-behandling(**) kombinert med ett av følgende:

a) en etterfølgende fysisk behandling i form av

i) tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk 
beregnet til fôr, eller

ii) senking av pH-verdien til under 6 i minst en time,

b) det forhold at melken eller det melkebaserte produktet er blitt framstilt minst 21 dager før 
forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i 
opprinnelsesmedlemsstaten,

1.3.  HTST-behandling(***) to ganger,

1.4.  HTST-behandling(***) kombinert med ett av følgende:

a) en etterfølgende fysisk behandling i form av

i) tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk 
beregnet til fôr, eller

ii) senking av pH-verdien til under 6 i minst en time,

b) det forhold at melken eller det melkebaserte produktet er blitt framstilt minst 21 dager før 
forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i 
opprinnelsesmedlemsstaten.

2. Melkebaserte produkter skal enten gjennomgå minst én av behandlingene omhandlet i nr. 1 eller være 
framstilt av melk som er behandlet i samsvar med nr. 1.

3. Myse som skal gis til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, og som er framstilt av melk 
som er behandlet i samsvar med nr. 1, skal samles inn tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og ha 
en registrert pH-verdi lavere enn 6,0 før den transporteres til driftsenhetene.

4. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal melk og melkebaserte produkter oppfylle følgende krav:

4.1.  Etter bearbeidingen skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av produktene. 

4.2.  Sluttproduktet skal merkes med angivelse av at det inneholder materiale av kategori 3 og ikke er beregnet 
på konsum, og

a) være pakket i ny emballasje, eller

b) transporteres i bulk i containere eller andre transportmidler som før bruk ble grundig rengjort og 
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5. Rå melk og råmelk skal produseres på vilkår som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til dyrehelse. 
Disse vilkårene kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 nr. 2.

B. Import

1. Medlemsstatene skal tillate import av melk og melkebaserte produkter som oppfyller følgende vilkår:

1.1.  De kommer fra tredjestater som er oppført på listen i del I i vedlegg XI.

1.2.  De kommer fra et bearbeidingsanlegg som er oppført på listen nevnt i artikkel 29 nr. 4.

1.4.  De har gjennomgått minst én av behandlingene omhandlet i nr. 1.1, 1.2 , 1.3 og nr. 1.4 bokstav a) i del A.

1.5.  De er i samsvar med nr. 2 og 4 i del A, og når det gjelder myse, nr. 3 i del A.

2. Som unntak fra nr. 1.4 skal medlemsstatene tillate import av melk og melkebaserte produkter fra godkjente 
tredjestater oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/438/EF(****), forutsatt at melken 
eller de melkebaserte produktene har gjennomgått en enkelt HTST-behandling og

i) er blitt framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist 
noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,

ii) er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon i EU tidligst 21 dager etter framstillingen, og at det i 
løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten.

for dyrehelsen, kan det fastsettes ytterligere krav til vern av dyrehelsen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 33 nr. 2.»

__________________
(*) F0 er beregnet dødelig virkning på bakteriesporer. En F0-verdi på 3,00 betyr at det kaldeste punktet i produktet er tilstrekkelig 

oppvarmet til at det oppnås samme dødelige virkning som ved 121 °C (250 °F) i tre minutter med øyeblikkelig oppvarming og 
nedkjøling.

(**) UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur, dvs. 132 °C i minst ett sekund.
(***) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller tilsvarende pasteuriseringseffekt 

som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve.
(****) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72, rettet ved EUT L 189 av 27.5.2004, s. 57.
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2)  I vedlegg X skal kapittel 2 A, 2 B og 2 C lyde:

«KAPITTEL 2

For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

STAT Veterinærattest ved import til EU

D
el

 I:
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I.1. Avsender
Navn

Adresse

Telefonnr.

I.2. Attestens referansenummer I.2.a  

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
Navn

Adresse
Postnummer
Telefonnr.

I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 
Navn

Adresse
Postnummer
Telefonnr.

I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Oppr inne lses -
region

Kode I.9. Be stem melses-
stat

ISO-kode I.10.  Bestemmelsesregion Kode

I.11.  Opprinnelsessted
Navn  Godkjenningsnummer
Adresse

I.12.  Bestemmelsessted
 Tollager 
Navn  Godkjenningsnummer
Adresse

Postnummer

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmiddel

Fly   Skip   Jernbanevogn  
 Veigående kjøretøy   Annet  

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU

Dokumentreferanse:
I.17.  CITES-nr.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)

I.20.  Mengde

I.21.  Produkttemperatur

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli

I.23.  Forseglings- og containernr. I.24.  Type kolli

I.25.

 Fôr   Videre bearbeiding   Teknisk bruk   Annet  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU 

Tredjestat ISO-kode

I.27.  For import eller adgang til EU 

I.28.

 Art  Virksomhetens godkjenningsnummer Nettovekt Partinummer
 Produksjonsanlegg
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STAT Melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum

D
el

 II
: A

tt
es

ta
sj

on

II. Opplysninger om helse

IIa. Attestens referansenummer II.b.

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1) og attesterer at melken(2) eller de melkebaserte 
produktene(2) nevnt i rubrikk 1.28 oppfyller følgende vilkår:

1. De er framstilt i og kommer fra ...................... (eksportstat) ............................. (region)(3), som er oppført i vedlegget til vedtak 2004/438/
EF, og som har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest de siste tolv månedene umiddelbart før eksport og ikke har gjennomført 
vaksinasjon mot kvegpest i nevnte tidsrom.

2. De er framstilt av rå melk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på noen sykdom som kan overføres til mennesker 
eller dyr via melk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på 
grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest.

3. De er:

(2) enten [melk eller melkebaserte produkter, unntatt myse, som har gjennomgått en av behandlingene i nr. 4 eller en kombinasjon av 
disse,]

(2) eller [utelukkende myse med en pH-verdi under 6 som er blitt samlet inn tidligst 16 timer etter at melken var koagulert, fra melk som 
har gjennomgått en av behandlingene omhandlet i nr. 4.]

4. De er blitt behandlet på en av følgende måter:

(2) Enten [kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller tilsvarende pasteurisering som gir negativ 
reaksjon på en fosfataseprøve, kombinert med:

(2) enten enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering 
som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve,]

(2) eller etterfølgende tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk beregnet 
til fôr,]

(2) eller en etterfølgende prosess der pH-verdien senkes og holdes under 6 i minst en time,]

(2)(4) eller det forhold at melken eller de melkebaserte produktene er framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet 
av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,]

(2)(4) eller melken eller de melkebaserte produktene er framstilt .../.../...., og denne datoen, idet det tas hensyn til den forventede 
transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]

(2) eller [sterilisering til en F0-verdi på minst 3,]

(2) eller [behandling ved ultrahøy temperatur, dvs. 132 °C i minst ett sekund, kombinert med:

(2) enten  etterfølgende tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk beregnet 
til fôr,]

(2) eller en etterfølgende prosess der pH-verdien senkes og holdes under 6 i minst en time,]

(2)(4) eller det forhold at melken eller de melkebaserte produktene er framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet 
av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,]

(2)(4) eller melken eller de melkebaserte produktene er framstilt .../.../...., og denne datoen, idet det tas hensyn til den forventede 
transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]

5. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken eller de melkebaserte produktene etter bearbeiding.

6. Melken eller de melkebaserte produktene er pakket:

(2) enten [i nye beholdere,]

(2

og containerne er merket med angivelse av melkens eller de melkebaserte produktenes art og med etiketter som angir at produktet 
er materiale av kategori 3 og ikke beregnet på konsum.
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STAT Melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på konsum

Merknader

Del I:

— Rubrikk I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt.

— Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt.

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til EU.

— Rubrikk I.19: Bruk den relevante koden i henhold til Verdens tollorganisasjons harmoniserte system (HS-kode): 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 
35.02 eller 35.04.

— Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt).

— Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import.

— Rubrikk I.28: «Produksjonsanlegg»: Oppgi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer.

Del II:

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

(2) Stryk det som ikke passer.

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til å importere til Fellesskapet er begrenset til visse regioner i den berørte tredjestaten.

(4) Dette vilkåret gjelder bare tredjestater som er oppført i kolonne A i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF.

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

— Merknad til importøren: Denne attesten er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen.

Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:»

3)  I vedlegg XI skal del I lyde:

«DEL I

Liste over tredjestater som medlemsstatene kan tillate import fra av melk og melkebaserte produkter 

Godkjente tredjestater som er oppført i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF.»

____________


