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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/893 

av 24. mai 2017 

om endring av vedlegg I og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg X, XIV og XV til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bestemmelsene om bearbeidede animalske proteiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 

(forordningen om animalske biprodukter)(2), særlig artikkel 31 nr. 2 annet ledd, artikkel 41 nr. 3 tredje ledd og artikkel 42 nr. 2 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati

(TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse.

2) Artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr bruk av protein fra dyr i fôrvarer til drøvtyggere. Artikkel 7 nr. 2 i

nevnte forordning utvider forbudet til å omfatte andre dyr enn drøvtyggere og begrenser forbudet når det gjelder fôring

av disse dyrene med produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med vedlegg IV til nevnte forordning.

3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvider forbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 til å omfatte fôring av andre

produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra kjøttetende pelsdyr, med blant annet bearbeidet animalsk protein. Som

unntak og på særlige vilkår tillater imidlertid bokstav c) i kapittel II i vedlegg IV at akvakulturdyr kan fôres med

bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, forutsatt at bearbeidet animalsk protein og fôrblandinger som

inneholder slikt protein, er blitt framstilt i samsvar med avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF)

nr. 999/2001. Dette avsnitt i nåværende form krever at animalske biprodukter som brukes til framstilling av slikt

bearbeidet animalsk protein, skal komme fra slakterier eller nedskjæringsanlegg. På grunn av framstillingsprosessen for

bearbeidet animalsk protein fra insekter kan dette kravet ikke oppfylles når det gjelder insekter. Som en følge av dette er

bruken av bearbeidet animalsk protein fra insekter i fôr til akvakulturdyr for øyeblikket ikke tillatt.

4) I flere medlemsstater er det startet oppdrett av insekter til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra insekter og

andre avledede produkter fra insekter beregnet på fôr til kjæledyr. Slik framstilling foregår innenfor rammene for

vedkommende myndigheters nasjonale kontrollordninger i de enkelte medlemsstatene. Undersøkelser har vist at

oppdrettsinsekter kan være et bærekraftig alternativ til konvensjonelle kilder til animalske proteiner beregnet på fôr til

andre produksjonsdyr enn drøvtyggere.

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) offentliggjorde 8. oktober 2015 en vitenskapelig uttalelse

om en risikoprofil knyttet til produksjon og forbruk av insekter til næringsmidler og fôr(3). Når det gjelder risikoene

knyttet til forekomsten av prioner, konkluderer EFSA med at forekomsten av farer i ubearbeidede insekter forventes å

være lik eller lavere enn forekomsten av farer i proteinkilder av animalsk opprinnelse som er godkjent per i dag, så

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 92, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(3) Vitenskapelig uttalelse om en risikoprofil knyttet til produksjon og forbruk av insekter i næringsmidler og fôrvarer, EFSA Journal (2015) 

13(10):4257. 
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lenge insektene fôres med substrater som ikke inneholder materiale fra drøvtyggere eller mennesker (naturgjødsel). 

Siden bearbeidingen av insekter kan redusere forekomsten av biologiske farer ytterligere, har denne konklusjonen også 

gyldighet når det gjelder bearbeidede animalske proteiner fra insekter. 

6) I samsvar med definisjonen av «produksjonsdyr» i artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal insekter som er 

oppdrettet for framstilling av bearbeidet animalsk protein fra insekter, anses som produksjonsdyr, og er derfor omfattet 

av reglene for fôrforbud fastsatt i artikkel 7 og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, samt reglene for fôring av 

dyr fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009. Bruk av proteiner fra drøvtyggere, kjøkken- og matavfall, kjøttbeinmel og 

naturgjødsel som fôr til insekter er derfor forbudt. I samsvar med vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 767/2009(1) er også bruk av avføring i fôrvarer forbudt. 

7) Bearbeidet animalsk protein framstilt av insekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, bør 

derfor tillates til fôring av akvakulturdyr. Bokstav c) i kapittel II i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor 

endres, og et avsnitt som fastsetter TSE-relaterte vilkår for framstilling av bearbeidet animalsk protein fra 

oppdrettsinsekter og fôrblandinger som inneholder slikt protein, bør tilføyes i kapittel IV i vedlegg IV til nevnte 

forordning. 

8) Analogt med det som allerede gjelder for bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og for 

fôrblandinger som inneholder slikt protein og er beregnet på fôring av akvakulturdyr, bør det fastsettes særlige vilkår for 

framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra insekter, for å unngå enhver risiko for krysskontaminering med 

andre proteiner som vil kunne utgjøre en TSE-risiko for drøvtyggere. Bearbeidet animalsk protein fra insekter bør 

særlig, analogt med vilkårene fastsatt i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, framstilles i 

anlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra oppdrettsinsekter. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten bør det tilføyes en definisjon av oppdrettsinsekter i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

10) Vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

11) Vedlegg X til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsetter regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder parametrene for produksjon av trygge fôrvarer av animalsk opprinnelse beregnet på fôring av 

produksjonsdyr. Bare animalske biprodukter og avledede produkter som oppfyller kravene i vedlegg X til forordning 

(EU) nr. 142/2011, kan brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr. Selv om bestemmelsene fastsatt i vedlegg 

X til nevnte forordning ikke omfatter levende og tørkede insekter i fôr til produksjonsdyr, er bruken av tørkede insekter i 

eller som fôr til kjæledyr underlagt bestemmelsene i vedlegg XIII til nevnte forordning. 

12) Endringen av forordning (EF) nr. 999/2001 med sikte på å tillate bearbeidet animalsk protein framstilt av insekter til 

bruk i fôr til akvakulturdyr vil sannsynligvis åpne mulighet for større produksjon av bearbeidet animalsk protein 

framstilt av insekter i Unionen. Mens det nåværende småskalaoppdrettet av insekter til fôr til kjæledyr kan ivaretas på 

tilfredsstillende måte gjennom eksisterende nasjonale ordninger, er det hensiktsmessig med unionsbestemmelser om 

dyrs og menneskers helse, plantehelse eller miljørisikoer for å sikre at oppdrett av insekter i større målestokk innenfor 

Unionen er trygt. Når det gjelder insektartene som oppdrettes i Unionen, bør de ikke være sykdomsframkallende eller ha 

andre skadevirkninger på plante- eller dyrehelse eller menneskers helse; de bør ikke anses som smittebærere for 

sykdomsframkallende stoffer for mennesker, dyr eller planter, og de bør ikke beskyttes eller defineres som invasive 

fremmede arter. Idet det tas hensyn til disse nasjonale risikovurderingene, samt uttalelsen fra EFSA av 8. oktober 2015, 

kan følgende insektarter identifiseres som de insektartene som per i dag oppdrettes i Unionen, og som oppfyller de 

ovennevnte sikkerhetskravene til produksjon av insekter til bruk i fôr: Svart soldatflue (Hermetia illucens), husflue 

(Musca domestica), stor melbille (Tenebrio molitor), liten melbille (Alphitobius diaperinus), hussiriss (Acheta 

domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 

82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF (EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i 

henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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13) Vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres slik at det i avsnitt 1 i kapittel II tilføyes en liste over

insektarter som kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. Denne listen bør

inneholde ovennevnte insektarter, og kan endres senere på grunnlag av en vurdering av den risikoen som de aktuelle

insektartene utgjør for dyrs og menneskers helse, plantehelsen eller miljøet.

14) Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter krav ved import av animalske biprodukter og avledede

produkter fra tredjestater. De sikkerhetskravene som gjelder ved dyrking av insekter som skal brukes i fôr til

akvakulturdyr, og ved omsetning av bearbeidede animalske proteiner fra slike insekter, særlig når det gjelder hvilke

insektarter som kan brukes og hvilket fôr som kan gis til insekter, bør også gjelde ved import fra tredjestater. Avsnitt 1

og 2 i kapittel 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres for å fastsette kravene ved import til

Unionen.

15) Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter modeller for hygienesertifikater ved import til Unionen av

animalske biprodukter. Modellen for hygienesertifikat fastsatt i kapittel 1 i vedlegg XV til nevnte forordning får

anvendelse på import til Unionen av bearbeidet animalsk protein. Med hensyn til import av bearbeidet animalsk protein

framstilt av oppdrettsinsekter bør det fastsettes en ny modell for hygienesertifikat, og den bør omfatte de særlige

kravene til oppdrett av insekter til framstilling av bearbeidet animalsk protein nevnt i vedlegg XIV til forordning

(EU) nr. 142/2011, samt de andre relevante kravene ved import av bearbeidet animalsk protein. Derfor bør en ny modell

for hygienesertifikat ved import av bearbeidet animalsk protein framstilt av oppdrettsinsekter, tilføyes i kapittel 1 i

vedlegg XV.

16) Videre bør den nye modellen for hygienesertifikat som tilføyes i kapittel 1 i vedlegg XV til forordning (EU)

nr. 142/2011, også ta hensyn til endringen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1396(1) når det gjelder de kravene

knyttet til TSE som får anvendelse ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit,

som fastsatt i kapittel D i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001.

17) Vedlegg X, XIV og XV til forordning (EF) nr. 142/2011 bør derfor endres.

18) Avsnitt A i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter krav for å hindre krysskontaminering

under transport i bulk mellom på den ene side fiskemel, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse,

blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder slike produkter, som er beregnet på fôring

av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, og på den annen side fôr beregnet på drøvtyggere. Tatt i betraktning at det

foreligger en lignende risiko for krysskontaminering når disse materialene lagres i bulk, bør kravene i avsnitt A i kapittel

III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvides til å omfatte lagring i bulk av fiskemel, dikalsiumfosfat og

trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder

slike materialer.

19) Avsnitt B i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter krav for å hindre krysskontaminering

under transport mellom på den ene side fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk som inneholder produkter fra

drøvtyggere, unntatt melk og melkebaserte produkter, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og

hydrolyserte proteiner framstilt av huder og skinn fra drøvtyggere, og på den annen side fôr beregnet på andre

produksjonsdyr enn pelsdyr. Tatt i betraktning at det foreligger en lignende risiko for krysskontaminering når disse

materialene lagres i bulk, bør kravene i avsnitt B i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvides til å

omfatte lagring i bulk av fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere, unntatt melk og

melkebaserte produkter, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og hydrolyserte proteiner framstilt

av huder og skinn fra drøvtyggere.

20) Bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at animalske biprodukter som

brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein, bortsett fra fiskemel, fra andre dyr enn drøvtyggere, og som skal

brukes i fôr til akvakulturdyr, kommer fra slakterier som ikke slakter drøvtyggere, og fra nedskjæringsanlegg som ikke

utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere. Bokstav a) gir unntak fra dette kravet for slakterier som utfører effektive

tiltak for å hindre krysskontaminering mellom biprodukter fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, og som

kontrolleres og er godkjent av vedkommende myndighet på dette grunnlag.

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 

av 19.8.2016, s. 76). 
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21) For å utvide mulighetene med hensyn til hvilke typer råstoffer som kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk

protein fra andre dyr enn drøvtyggere, beregnet på bruk i fôr til akvakulturdyr eller beregnet på eksport, er det

hensiktsmessig å endre bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for å tillate bruk

av animalske biprodukter fra andre virksomheter enn slakterier og nedskjæringsanlegg, forutsatt at disse andre

virksomhetene brukes utelukkende til håndtering av materialer fra andre dyr enn drøvtyggere, eller er godkjent av

vedkommende myndighet etter en inspeksjon på stedet, på grunnlag av de samme kanaliseringskravene som dem som er

fastsatt i det eksisterende unntaket for slakterier, forutsatt at disse kanaliseringskravene gir nødvendige garantier for at

krysskontaminering unngås og kontrolleres. Det er også hensiktsmessig å utvide unntaket som gjelder for slakterier, til å

omfatte nedskjæringsanlegg, forutsatt at samme kanaliseringskrav får anvendelse. Avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til

forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

22) Bokstav b) i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at medfølgende

handelsdokument eller hygienesertifikat og all emballasje for fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, er

merket med teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til drøvtyggere». Verken handelsdokumentet eller

hygienesertifikatet nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er imidlertid påkrevd for fôrblandinger. Det

er derfor hensiktsmessig å endre bokstav b) i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for å

presisere at når det gjelder fôrblandinger som inneholder fiskemel, skal teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til

drøvtyggere» bare tilføyes på etiketten på fôrblandinger. Del B bokstav d) i avsnitt C og bokstav e) i avsnitt D i kapittel

IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør også endres med hensyn til dette.

23) Del C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr produksjon av fôr til andre produksjonsdyr enn

pelsdyr i virksomheter som produserer fôr til kjæledyr eller fôr til pelsdyr som inneholder produkter fra drøvtyggere

som er forbudt å bruke i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr. Et lignende forbud bør fastsettes for virksomheter som

produserer fôr til kjæledyr eller fôr til pelsdyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn

drøvtyggere, unntatt fiskemel, for å sikre at det unngås krysskontaminering mellom fôr til andre produksjonsdyr enn

pelsdyr eller akvakulturdyr og produkter som er forbudt i slikt fôr. Avsnitt C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF)

nr. 999/2001 bør derfor endres.

24) Nummer 1 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr eksport av bearbeidet animalsk

protein fra drøvtyggere. Dette kravet var opprinnelig beregnet på å bekjempe spredning av bovin spongiform

encefalopati (BSE) på et tidspunkt da BSE var epidemisk i Unionen, og da Europa var den delen av verden som var

sterkest rammet av epidemien. BSE-situasjonen i Unionen er imidlertid betydelig forbedret. I 2015 ble det rapportert om

fem tilfeller av BSE i Unionen, sammenlignet med 2 116 rapporterte tilfeller i 2001. Denne forbedringen i

BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 23 medlemsstater i Unionen nå er anerkjent som stater med

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(1), basert på statusen for BSE-risiko anerkjent på

internasjonalt plan av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).

25) Forbudet mot eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere bør derfor oppheves og erstattes med særlige

vilkår som skal oppfylles for å redusere byrden for handel og gi større forholdsmessighet sammenlignet med den

nåværende epidemiologiske situasjonen for BSE. Disse vilkårene bør særlig være rettet mot å sikre at de eksporterte

produktene ikke inneholder kjøttbeinmel, som det ikke er tillatt å eksportere i henhold til artikkel 43 nr. 3 i forordning

(EF) nr. 1069/2009. Siden kjøttbeinmel kan inneholde spesifisert risikomateriale eller kan være framstilt av dyr som har

dødd eller blitt avlivet av andre årsaker enn slakting for konsum, utgjør kjøttbeinmel en høyere BSE-risiko og bør derfor

ikke eksporteres.

26) For å sikre at eksportert bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere ikke inneholder kjøttbeinmel og ikke brukes til

andre formål enn det som er tillatt i unionsregelverket, bør bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere transporteres i

forseglede containere direkte fra bearbeidingsanlegget til utførselsstedet fra Unionen, som bør være en

grensekontrollstasjon som er oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF(2), slik at offentlig kontroll kan

foretas. Denne offentlige kontrollen bør utføres ved hjelp av de eksisterende framgangsmåtene for offentlig kontroll,

særlig handelsdokumentet i samsvar med modellen fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning

(1) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(2) Kommisjonsvedtak av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse 

reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES 

(EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 
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(EU) nr. 142/2011, og meldingen mellom vedkommende myndigheter via det integrerte edb-systemet for veterinær-

myndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF(1). 

27) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal bearbeidingsanlegget være godkjent for bearbeiding av

kategori 3-materiale, og i samsvar med artikkel 45 i nevnte forordning skal det være underlagt regelmessig offentlig

kontroll, herunder dersom bearbeidingsanlegget også er godkjent for bearbeiding av kategori 1- og/eller 2-materiale, når

det gjelder permanent merking av kategori 1- og 2-materiale i henhold til nevnte forordning.

28) Nummer 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at fôrblandinger som inneholder

bearbeidede animalske proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere og er beregnet på eksport, produseres i samsvar med

visse krav, idet det særlig vises til bokstav e) i avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV til nevnte forordning, som i sin tur

viser til avsnitt D i kapittel IV i nevnte vedlegg. Siden disse krysshenvisningene har ført til ulike fortolkninger, bør nr. 2

i del E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 omformuleres for å tydeliggjøre gjeldende krav til

framstilling av bearbeidede animalske proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere, eller fôrblandinger som inneholder slike

proteiner, og som er beregnet på eksport fra Unionen.

29) Særlig er henvisningen i nr. 2 bokstav b) i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som 

gjelder eksport av fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, til bokstav

d) i avsnitt D i kapittel IV i nevnte vedlegg, som gjelder produksjon av fôrblandinger som inneholder bearbeidet

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som fôr til akvakulturdyr, ikke tilpasset til alle tilfeller. Mens bokstav d) 

i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at fôrblandingsvirksomheten utelukkende 

skal produsere fôr til akvakulturdyr eller ha tillatelse på grunnlag av tiltak som er truffet for å unngå krysskontaminering 

mellom fôr beregnet på akvakulturdyr og fôr beregnet på andre produksjonsdyr, begrenser ikke vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder eksport, hvilke arter som den eksporterte fôrblandingen kan gis til i 

tredjestaten. Den krysskontamineringen dette dreier seg om, er derfor mellom den eksporterte fôrblandingen som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn 

akvakulturdyr som bringes i omsetning i Unionen. Nummer 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 999/2001 bør derfor endres. 

30) Endringene beskrevet i de foregående betraktningene med hensyn til 1) lagring av visse fôrmidler og fôrblandinger, 2)

framstilling av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fra fôrblandinger som inneholder slikt protein, 3)

eksport av fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og 4) bruk av

råstoffer fra andre virksomheter enn slakterier og nedskjæringsanlegg til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra

andre dyr enn drøvtyggere, omfatter krav til vedkommende myndighet i medlemsstatene om å registrere eller godkjenne

visse virksomheter på grunnlag av oppfyllelsen av disse kravene. Avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF)

nr. 999/2001 bør derfor endres slik at det omfatter medlemsstatenes forpliktelse til å ajourføre og offentliggjøre listene

over disse virksomhetene.

31) For å begrense byrden for vedkommende myndigheter bør offentliggjøringen av lister over driftsansvarlige begrenses til

de tilfellene der slik offentliggjøring er nødvendig for at de driftsansvarlige skal kunne se hvilke potensielle

leverandører som oppfyller kravene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, og slik at vedkommende myndigheter

skal kunne kontrollere om disse kravene oppfylles i produksjonskjeden. Avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV bør derfor

endres for å unnta lister over hjemmeblandere fra forpliktelsen til offentliggjøring.

32) Siden medlemsstatene og de driftsansvarlige må ha tilstrekkelig tid til å tilpasse seg endringene som gjøres i avsnitt A i

kapittel III i denne forordning, når det gjelder lagring av visse fôrmidler i bulk og fôrblandinger, og i avsnitt A, B og C i

kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder listene over virksomheter hvis produksjon er i

samsvar med visse krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, når det gjelder lagring av fôr som inneholder

produkter fra drøvtyggere, og når det gjelder produksjon av fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein

fra andre dyr enn drøvtyggere, bør disse endringene få anvendelse fra 1. januar 2018.

33) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og

fôr —

(1) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/153 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2017. 

Følgende endringer i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved denne forordning får imidlertid anvendelse fra 1. januar 

2018: 

a) Endringene i del A i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved nr. 2 bokstav b) i) i vedlegg I til denne

forordning.

b) Endringene i del A, B og C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved nr. 2 bokstav d) i) i vedlegg I til

denne forordning.

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

Utferdiget i Brussel 24. mai 2017. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 bokstav d) skal nytt punkt iv) lyde:

«iv) «Etikett» i artikkel 3 nr. 2 bokstav t).»

b) I nr. 2 skal nye bokstaver lyde:

«m) «oppdrettsinsekter» produksjonsdyr som definert i artikkel 3 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, av

de insektartene som er tillatt ved framstilling av bearbeidet animalsk protein i samsvar med nr. 2 i del A i avsnitt 1 

i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011, 

n) «hjemmeblandere» oppdrettere som lager fôrblandinger utelukkende til bruk på egen driftsenhet.»

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) I kapittel II skal bokstav c) lyde:

«c) Akvakulturdyr med følgende fôrmidler og fôrblandinger:

i) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og bearbeidet animalsk

protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, som

framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med de alminnelige vilkårene fastsatt i kapittel III og de

særlige vilkårene fastsatt i avsnitt D i kapittel IV.

ii) Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk

protein, som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med de alminnelige vilkårene fastsatt i

kapittel III og de særlige vilkårene fastsatt i avsnitt F i kapittel IV.»

b) I kapittel III gjøres følgende endringer:

i) Avsnitt A skal lyde:

«AVSNITT A 

Transport og lagring av fôrmidler og fôrblandinger beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn 
drøvtyggere 

1. Følgende produkter beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere skal transporteres i kjøretøyer

og containere og lagres i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr beregnet

på drøvtyggere:

a) Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet

animalsk protein fra oppdrettsinsekter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse i bulk.

c) Blodprodukter i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere.

d) Fôrblandinger i bulk som inneholder fôrmidlene oppført i bokstav a), b) og c).

Registre over hvilke typer produkter som er blitt transportert eller lagret i et lagringsanlegg, skal være 

tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst to år. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller

lagring av produktene oppført i nevnte nummer, senere brukes til transport eller lagring av fôr beregnet på

drøvtyggere, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i samsvar med en dokumentert

framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet.

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende

myndighet i minst to år.
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3. Lagringsanlegg der det i samsvar med nr. 2 lagres fôrmidler og fôrblandinger oppført i nr. 1, skal godkjennes

av vedkommende myndighet på grunnlag av kontroll av at de oppfyller kravene angitt i nr. 2.

4. Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder bearbeidet animalsk protein fra

oppdrettsinsekter, men unntatt fiskemel, og fôrblandinger i bulk som inneholder slikt bearbeidet animalsk

protein, skal transporteres i kjøretøyer og containere og lagres i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis

transport eller lagring av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr.

5. Som unntak fra nr. 4 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller

lagring av produktene omhandlet i nevnte nummer, senere brukes til transport eller lagring av fôr beregnet på

andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontami-

nering først rengjøres i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av

vedkommende myndighet.

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i minst to år.» 

ii) I avsnitt B skal nr. 3 lyde:

«3. Som unntak fra nr. 1 kreves det ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder produktene oppført i nevnte nummer, for hjemmeblandere som oppfyller følgende vilkår: 

a) De skal være registrert av vedkommende myndighet som produsent av fullfôr fra fôrblandinger som

inneholder produktene oppført i nr. 1.

b) De skal holde bare andre dyr enn drøvtyggere.

c) Alle fôrblandinger som inneholder fiskemel, og som brukes i produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst

50 % råprotein.

d) Alle fôrblandinger som inneholder dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, og som

brukes i produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst 10 % totalt fosfor.

e) Alle fôrblandinger som inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, og som brukes i

produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst 50 % råprotein.

iii) I avsnitt C skal bokstav a) lyde:

«a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet animalsk protein 

fra oppdrettsinsekter.» 

iv) I avsnitt D nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet animalsk protein 

fra oppdrettsinsekter.» 

c) I kapittel IV gjøres følgende endringer:

i) I avsnitt A skal bokstav b) lyde:

«b) Teksten «Fiskemel – skal ikke brukes i fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere» skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på fiskemel. 

Teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til drøvtyggere» skal klart angis på etiketten på fôrblandinger 

som inneholder fiskemel beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr.» 
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ii) Avsnitt B skal lyde: 

«AVSNITT B 

Særlige vilkår for bruk av dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og fôrblandinger som 
inneholder slike fosfater, som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

pelsdyr 

a) Teksten «Dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse – skal ikke brukes i fôr til drøvtyggere» 

skal klart angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 

21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk 

opprinnelse. 

b) Teksten «Inneholder dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse – skal ikke gis til drøvtyggere» 

skal klart angis på etiketten på fôrblandinger som inneholder dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk 

opprinnelse.» 

iii) I avsnitt C skal bokstav c) første ledd lyde: 

«c) Blodproduktene skal framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende bearbeider blod fra andre dyr enn 

drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som et anlegg der det utelukkende bearbeides 

blod fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

iv) I avsnitt C skal bokstav d) lyde: 

«d) Teksten «Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke brukes i fôr til drøvtyggere» skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

Teksten «Inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til drøvtyggere» skal klart 

angis på etiketten på fôrblandinger som inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

v) I avsnitt D skal overskriften, innledningen i første ledd og bokstav a) lyde: 

«AVSNITT D 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett 

fra fiskemel og bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som inneholder 
slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som 

inneholder slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

a) De animalske biproduktene som skal brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein nevnt i dette 

avsnitt, skal komme fra 

i) slakterier som ikke slakter drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som et slakteri 

som ikke slakter drøvtyggere, eller 

ii) nedskjæringsanlegg som ikke utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere, og som er registrert av 

vedkommende myndighet som et anlegg som ikke utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere, eller 

iii) andre virksomheter enn dem som er nevnt i punkt i) eller ii), som ikke håndterer produkter fra 

drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som en virksomhet som ikke håndterer 

produkter fra drøvtyggere. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet tillate slakting av drøvtyggere i slakterier 

som framstiller animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på framstilling av bearbeidet 

animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, og håndtering av produkter fra drøvtyggere i nedskjæringsanlegg 

eller en annen virksomhet som framstiller animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på 

framstilling av bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt.  
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Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon på stedet har fastslått at 

tiltakene som tar sikte på å forhindre krysskontaminering mellom biprodukter fra drøvtyggere og biprodukter 

fra andre dyr enn drøvtyggere, er effektive. 

Disse tiltakene skal omfatte følgende minstekrav: 

i) Slakting av andre dyr enn drøvtyggere skal utføres i linjer som er fysisk atskilt fra linjer som brukes til 

slakting av drøvtyggere. 

ii) Produkter fra andre dyr enn drøvtyggere skal håndteres på produksjonslinjer som er fysisk atskilt fra 

linjer som brukes til håndtering av produkter fra drøvtyggere. 

iii) Animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere skal samles inn, lagres, transporteres og 

emballeres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg brukt til animalske biprodukter fra drøvtyggere. 

iv) Det skal regelmessig tas prøver og foretas analyser av animalske biprodukter fra andre dyr enn 

drøvtyggere for å avdekke forekomst av proteiner fra drøvtyggere. Analysemetoden som benyttes, skal 

være vitenskapelig validert for dette formålet. Hyppigheten av prøvetaking og analyser skal fastsettes på 

grunnlag av en risikovurdering utført av den driftsansvarlige som ledd i dennes framgangsmåter, basert 

på HACCP-prinsippene.» 

vi) I avsnitt D skal bokstav c) første ledd lyde: 

«c) Det bearbeidede animalske proteinet nevnt i dette avsnitt skal framstilles i bearbeidingsanlegg som 

utelukkende brukes til bearbeiding av animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere som har sin 

opprinnelse i slakterier, nedskjæringsanlegg eller andre virksomheter nevnt i bokstav a). Disse 

bearbeidingsanleggene skal registreres av vedkommende myndighet som anlegg som utelukkende behandler 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

vii) I avsnitt D bokstav d) annet ledd skal innledningen i punkt i) lyde: 

«i) Vedkommende myndighet kan etter inspeksjon på stedet tillate produksjon av fôrblandinger som inneholder 

bearbeidet animalsk protein nevnt i dette avsnitt, til akvakulturdyr i virksomheter som også produserer 

fôrblandinger til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:» 

viii) I avsnitt D skal bokstav d) punkt ii) og bokstav e) lyde: 

«ii) Det kreves ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som inneholder 

bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, for hjemmeblandere som oppfyller følgende 

vilkår: 

— De er registrert av vedkommende myndighet som produsenter av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og 

bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. 

— De holder bare akvakulturdyr. 

— Fôrblandingen som inneholder bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt som brukes i 

deres produksjon, inneholder høyst 50 % råprotein. 

e) Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som følger med bearbeidet animalsk protein nevnt i dette avsnitt, samt etiketten på dette, skal 

være tydelig merket med følgende tekst: «Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere — skal 

ikke brukes i fôr til produksjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr». 

Følgende skal angis tydelig på etiketten på fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein som 

nevnt i dette avsnitt: 

«Inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til produksjonsdyr, 

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr».  
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ix) I avsnitt E skal bokstav b)–g) lyde:

«b) Teksten «Fiskemel – skal ikke brukes i fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere», skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på fiskemel som skal brukes i melkeerstatningsfôr. 

c) Bruk av fiskemel til ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter skal være tillatt bare til framstilling

av melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis til drøvtyggere etter fortynning i en gitt mengde

væske som tillegg til eller erstatning for morsmelken etter råmelken før dyrene er helt avvent.

d) Melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende

arter, skal framstilles i virksomheter som ikke produserer andre fôrblandinger til drøvtyggere, og som er

godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet etter inspeksjon på stedet tillate 

produksjon av andre fôrblandinger til drøvtyggere i virksomheter som også framstiller melkeerstatninger 

som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg

der fiskemel i bulk og melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel, oppbevares under lagring,

transport og emballering.

ii) Andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal produseres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg

der melkeerstatninger som inneholder fiskemel, framstilles.

iii) Registre over innkjøp og bruk av fiskemel og salg av melkeerstatninger som inneholder fiskemel, skal

være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år.

iv) Det skal regelmessig tas prøver og analyser av andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere, for å

kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse gjennom bruk av

de analysemetodene for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som

er angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheten av prøvetakinger og analyser skal

fastsettes på grunnlag av en risikovurdering utført av den driftsansvarlige som ledd i dennes

framgangsmåter, basert på HACCP-prinsippene; resultatene skal være tilgjengelige for vedkommende

myndighet i minst fem år.

e) Før frigivelse for fri omsetning i Unionen skal importørene sikre at hver enkelt forsendelse av importerte

melkeerstatninger som inneholder fiskemel, analyseres i samsvar med de analysemetodene for bestemmelse

av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt i vedlegg VI til forordning (EF)

nr. 152/2009, for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse.

f) Etiketten på melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av

drøvtyggende arter, skal være tydelig merket med teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til andre

drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere»

g) Melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av

drøvtyggende arter, skal transporteres i kjøretøyer og containere og oppbevares i lagringsanlegg som ikke

brukes til henholdsvis transport eller lagring av annet fôr beregnet på drøvtyggere.

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som senere skal brukes til 

transport eller lagring av annet fôr i bulk beregnet på drøvtyggere, brukes til transport eller lagring av 

melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende 

arter, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i samsvar med en dokumentert 

framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet. Når en slik framgangsmåte er 

benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst to år. 
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h) På driftsenheter der det holdes drøvtyggere, skal det treffes tiltak for å hindre at melkeerstatninger som

inneholder fiskemel, gis som fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere. Vedkommende

myndighet skal utarbeide en liste over driftsenheter der det brukes melkeerstatninger som inneholder

fiskemel, gjennom en ordning med forhåndsmelding fra driftsenheten eller en annen ordning som sikrer at

dette særlige vilkåret overholdes.»

x) Nytt avsnitt F skal lyde:

«AVSNITT F 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fôrblandinger 
som inneholder slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdretts-

insekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, som er beregnet på fôring av 

akvakulturdyr: 

a) Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter skal

i) framstilles i bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning

(EF) nr. 1069/2009 og utelukkende brukes til framstilling av produkter fra oppdrettsinsekter, og

ii) framstilles i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU)

nr. 142/2011.

b) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, skal produseres i virk-

somheter som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet, og som utelukkende brukes til

produksjon av fôr til akvakulturdyr.

Som unntak fra dette særlige vilkåret gjelder følgende: 

i) Vedkommende myndighet kan etter inspeksjon på stedet tillate produksjon av fôrblandinger som

inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, til akvakulturdyr i virksomheter som også

produserer fôrblandinger til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

— Fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal produseres og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anleggene der fôrblandinger til andre dyr enn 

drøvtyggere produseres og oppbevares. 

— Fôrblandinger beregnet på akvakulturdyr skal produseres og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anleggene der fôrblandinger til andre dyr enn 

drøvtyggere produseres og oppbevares. 

— Registre over innkjøp og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og salg av 

fôrblandinger som inneholder nevnte protein, skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i 

minst fem år. 

— Det skal regelmessig tas prøver og analyser av fôrblandinger beregnet på andre produksjonsdyr enn 

akvakulturdyr for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk 

opprinnelse, gjennom bruk av de analysemetodene for bestemmelse av bestanddeler av animalsk 

opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009; 

hyppigheten av prøvetakinger og analyser skal fastsettes på grunnlag av en risikovurdering utført av 

den driftsansvarlige som ledd i dennes framgangsmåter, basert på HACCP-prinsippene; resultatene 

skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år. 
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ii) Det kreves ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som inneholder bearbeidet

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, for hjemmeblandere som oppfyller følgende vilkår:

— De er registrert av vedkommende myndighet som produsent av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. 

— De holder bare akvakulturdyr. 

— Fôrblandingen som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som brukes i deres 

produksjon, inneholder høyst 50 % råprotein. 

c) Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF)

nr. 1069/2009, som følger med bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, samt etiketten på dette, skal

være tydelig merket med følgende tekst: «Bearbeidet insektprotein – skal ikke brukes i fôr til produksjonsdyr,

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr».

Følgende skal angis tydelig på etiketten på fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra 

insekter: 

«Inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til produksjonsdyr, 

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr». 

d) I kapittel V gjøres følgende endringer:

i) Avsnitt A, B og C skal lyde:

«AVSNITT A 

Lister 

1. Medlemsstatene skal ajourføre og offentliggjøre lister over

a) slakterier som er registrert som slakterier som ikke slakter drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav

a) i avsnitt C i kapittel IV, samt godkjente slakterier som blod framstilt i samsvar med annet, tredje og

fjerde ledd i bokstav a) i avsnitt C i kapittel IV, kan komme fra, 

b) bearbeidingsanlegg som er registrert som bearbeidingsanlegg som utelukkende bearbeider blod fra andre

dyr enn drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav c) i avsnitt C i kapittel IV, samt godkjente

bearbeidingsanlegg som framstiller blodprodukter i samsvar med annet, tredje og fjerde ledd i bokstav c) i

avsnitt C i kapittel IV,

c) slakterier, nedskjæringsanlegg og andre virksomheter som er registrert som virksomheter som henholdsvis

ikke slakter drøvtyggere, utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere og ikke håndterer produkter fra

drøvtyggere, som animalske biprodukter som skal brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra

andre dyr enn drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV, kan komme fra,

samt godkjente slakterier, nedskjæringsanlegg og andre virksomheter som animalske biprodukter som skal

brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, i samsvar med annet,

tredje og fjerde ledd i bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV, kan komme fra,

d) bearbeidingsanlegg som er registrert som bearbeidingsanlegg som ikke bearbeider animalske biprodukter

fra drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV, samt godkjente

bearbeidingsanlegg som framstiller bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, som driver

virksomhet i samsvar med annet, tredje og fjerde ledd i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV,

e) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med avsnitt B i kapittel III produserer fôrblandinger

som inneholder fiskemel, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, eller blodprodukter

fra andre dyr enn drøvtyggere,
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f) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav d) i avsnitt D i kapittel IV produserer

fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, samt godkjente

fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med nr. 3 bokstav b) ii) i avsnitt E i kapittel V utelukkende

produserer fôrblandinger for eksport fra Unionen, eller fôrblandinger for eksport fra Unionen og

fôrblandinger til akvakulturdyr som skal bringes i omsetning,

g) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav d) i avsnitt E i kapittel IV framstiller

melkeerstatninger som inneholder fiskemel beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende

arter,

h) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav b) i avsnitt F i kapittel IV produserer

fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter,

i) lagringsanlegg godkjent i samsvar med nr. 3 i avsnitt A i kapittel III eller i samsvar med tredje ledd i nr. 3

bokstav d) i avsnitt E i kapittel V.

2. Medlemsstatene skal ajourføre lister over hjemmeblandere som er registrert i samsvar med nr. 3 i avsnitt B i

kapittel III, bokstav d) ii) i avsnitt D i kapittel IV og bokstav b) ii) i avsnitt F i kapittel IV.

AVSNITT B 

Transport og lagring av fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere 

1. Fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk som inneholder andre produkter fra drøvtyggere enn dem som er

oppført i bokstav a)–d) nedenfor, skal transporteres i kjøretøyer og containere og oppbevares i lagringsanlegg

som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn pelsdyr:

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og

avledede produkter fra slikt fett.

2. Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller

lagring av fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk oppført i nevnte nummer, brukes til transport eller lagring

av fôrvarer beregnet på andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først

rengjøres i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende

myndighet.

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende

myndighet i minst to år.

AVSNITT C 

Produksjon av fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder produkter fra drøvtyggere eller 
andre dyr enn drøvtyggere 

1. Fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder andre produkter fra drøvtyggere enn de som

er oppført i bokstav a)–d) nedenfor, skal ikke produseres i virksomheter som produserer fôr til andre

produksjonsdyr enn pelsdyr:

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og

avledede produkter fra slikt fett.
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2. Fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn

drøvtyggere, bortsett fra fiskemel, skal ikke produseres i virksomheter som produserer fôr til andre

produksjonsdyr enn pelsdyr eller akvakulturdyr.»

ii) Avsnitt D skal lyde:

«AVSNITT D 

Bruk og lagring på driftsenheter av fôrmidler og fôrblandinger til produksjonsdyr som inneholder produkter fra 

drøvtyggere 

Bruk og lagring av fôrmidler og fôrblandinger til produksjonsdyr som inneholder andre produkter fra drøvtyggere 

enn dem som er oppført i følgende bokstav a)–d), skal være forbudt på driftsenheter som holder andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr: 

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og avledede

produkter fra slikt fett.»

iii) Avsnitt E skal lyde:

«AVSNITT E 

Eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder slikt protein 

1. Eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere eller av bearbeidet animalsk protein fra både

drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) Det bearbeidede animalske proteinet skal transporteres i forseglede containere, direkte fra bearbeidings-

anlegget der det er framstilt til utførselsstedet fra Unionens territorium, som skal være en grensekontroll-

stasjon oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF(*). Før utførsel fra Unionens territorium

skal den driftsansvarlige som har ansvaret for å sørge for transporten av det bearbeidede animalske

proteinet, underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst på

utførselsstedet.

b) Forsendelsen skal følges av et behørig utfylt handelsdokument som er utarbeidet i samsvar med modellen

fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, og utstedt av det integrerte edb-

systemet for veterinærmyndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF(**). På dette

handelsdokumentet skal utførselsgrensekontrollstasjonen være angitt som utførselssted i felt I.28.

c) Når forsendelsen kommer til utførselsstedet, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen

kontrollere forseglingen på hver container som presenteres ved grensekontrollstasjonen.

Som unntak, basert på en risikoanalyse, kan vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen beslutte

å kontrollere containerens forsegling på stikkprøvebasis.

Dersom kontrollen av forseglingen ikke er tilfredsstillende, skal forsendelsen enten destrueres eller sendes 

tilbake til opprinnelsesvirksomheten. 

Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal via TRACES underrette vedkommende 

myndighet med ansvar for opprinnelsesvirksomheten, om forsendelsens ankomst på utførselsstedet og 

eventuelt om resultatet av kontrollen av forseglingen og av eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

d) Vedkommende myndighet med ansvar for opprinnelsesvirksomheten skal regelmessig foreta offentlig

kontroll for å kontrollere korrekt gjennomføring av bokstav a) og b), og for å kontrollere at det for hver

enkelt forsendelse av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere beregnet på eksport er mottatt

bekreftelse via TRACES på kontrollen som er utført på utførselsstedet, fra vedkommende myndighet på

grensekontrollstasjonen.
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2. Uten at det berører nr. 1, skal eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra

drøvtyggere, være forbudt.

Som unntak skal dette forbudet ikke gjelde bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk

protein fra drøvtyggere, som

a) er bearbeidet i godkjente produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i

forordning (EF) nr. 1069/2009, og

b) er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk.

3. Eksport av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, eller av fôrblandinger som inneholder

slikt protein, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere skal framstilles i bearbeidingsanlegg som

oppfyller kravene i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV.

b) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal produseres i

fôrblandingsvirksomheter som

i) framstiller sine produkter i samsvar med bokstav d) i avsnitt D i kapittel IV, eller

ii) henter det bearbeidede animalske proteinet som brukes i fôrblandinger beregnet på eksport, i

bearbeidingsanlegg som er i samsvar med bokstav a), og enten

— utelukkende brukes til produksjon av fôrblandinger for eksport fra Unionen og er godkjent for

dette formålet av vedkommende myndighet, eller 

— utelukkende brukes til produksjon av fôrblandinger for eksport fra Unionen og til produksjon av 

fôrblandinger til akvakulturdyr som skal bringes i omsetning i Unionen, og er godkjent for dette 

formålet av vedkommende myndighet. 

c) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal være

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, eller i samsvar med lovfestede krav i importstaten.

Dersom fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, ikke er

merket i samsvar med Unionens regelverk, skal følgende tekst angis på etiketten: «Inneholder bearbeidet

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere».

d) Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk som inneholder

slikt protein, og som er beregnet på eksport fra Unionen, skal transporteres i kjøretøyer og containere og

oppbevares i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr som skal bringes

i omsetning og er beregnet på fôring av drøvtyggere eller andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett

fra akvakulturdyr. Registre over hvilke typer produkter som er blitt transportert eller lagret, skal være

tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst to år.

Som unntak fra første ledd kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er blitt brukt til

transport eller lagring av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk

som inneholder slikt protein, og er beregnet på eksport fra Unionen, senere brukes til transport eller lagring

av fôr som skal bringes i omsetning og er beregnet på fôring av drøvtyggere eller andre produksjonsdyr

enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i

samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet. Når

en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende

myndighet i minst to år.

Lagringsanlegg der det lagres bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i

bulk som inneholder slikt protein på de vilkårene som er fastsatt i annet ledd i bokstav d), skal godkjennes

av vedkommende myndighet på grunnlag av kontroll av de oppfyller kravene angitt i nevnte ledd.

4. Som unntak fra nr. 3 får vilkårene fastsatt i nevnte nummer ikke anvendelse på

a) fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og som er

behandlet i godkjente produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF)

nr. 1069/2009, og som er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk,
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b) fiskemel, forutsatt at det er framstilt i samsvar med dette vedlegg,

c) bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, forutsatt at det er framstilt i samsvar med dette vedlegg,

d) fôrblandinger som ikke inneholder annet bearbeidet animalsk protein enn fiskemel og bearbeidet animalsk

protein fra oppdrettsinsekter, forutsatt at de er produsert i samsvar med dette vedlegg,

e) bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på produksjon av fôr til kjæledyr eller

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i bestemmelsestredjestaten, forutsatt at eksportøren før eksport

sikrer at hver enkelt forsendelse med bearbeidet animalsk protein analyseres i samsvar med

analysemetodene angitt nr. 2.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009, for å kontrollere at det ikke

finnes bestanddeler fra drøvtyggere.

(*) Kommisjonsvedtak av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, 

om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, 

og om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

(**) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av 

vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63).» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg X kapittel II avsnitt 1 skal del A lyde: 

«A. Råstoffer 

1. Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)–p) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein. 

2. Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter beregnet på produksjon av fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr kan bare komme fra følgende insektarter: 

i) Svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica). 

ii) Stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus). 

iii) Hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis).» 

2) I vedlegg XIV kapittel I gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt 1 tabell 1 skal første rad lyde: 

«1 Bearbeidet animalsk protein, herunder 

andre blandinger og produkter enn fôr 

til kjæledyr som inneholder slikt 

protein, og fôrblandinger som innehol-

der slikt protein i henhold til defini-

sjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i 

forordning (EF) nr. 767/2009. 

Kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 bok-

stav a), b), d), e), f), h), 

i), j), k), l) og m). 

a) Det bearbeidede animalske protei-

net skal være framstilt i samsvar 

med vedlegg X kapittel II 

avsnitt 1, og 

b) det bearbeidede animalske protei-

net skal oppfylle tilleggskravene i 

avsnitt 2 i dette kapittel. 

a) Når det gjelder bearbeidede 

animalske proteiner unntatt 

fiskemel: 

Tredjestater som er oppført i del 1 

i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010. 

b) Når det gjelder fiskemel: 

Tredjestater som er oppført i 

vedlegg II til vedtak 2006/766/EF. 

a) Når det gjelder annet bearbeidet 

animalsk protein enn det som 

kommer fra oppdrettsinsekter: 

Vedlegg XV kapittel 1. 

b) Når det gjelder bearbeidet 

animalsk protein som kommer fra 

oppdrettsinsekter: 

Vedlegg XV kapittel 1a.» 

b) I avsnitt 2 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter kan importeres til Unionen, forutsatt at det er framstilt i samsvar med følgende vilkår: 

a) Insektene tilhører én av følgende arter: 

— Svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica). 
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— Stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus). 

— Hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis). 

b) Substratet som insektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse eller følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale:

— Fiskemel. 

— Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

— Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 

— Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Egg og eggprodukter. 

— Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 

— Honning. 

— Smeltet fett. 

c) Substratet som insektene fôres med, samt insektene eller deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet materiale av animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav b), og

substratet inneholdt ikke naturgjødsel, kjøkken- og matavfall eller annet avfall.»

3) I vedlegg XV gjøres følgende endringer:

a) I kapittel 1 skal overskriften til modellen for hygienesertifikatet lyde:

«Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr 

som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union» 
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b) Nytt kapittel 1a skal lyde:

«KAPITTEL 1a 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
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n
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g

e
r 

o
m

 f
o
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n
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e
n

 

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. l.2.a. 

Navn 

Adresse 
I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

Tlf. 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn Navn 

Adresse Adresse 

Postnr. 

Tlf. 

Postnr. 

Tlf. 

I.7. Opprinnelses-
stat 

ISO-
kode 

I.8. Opprinnelses-
region 

Kode I.9. Bestemmelses-
stat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-
sesregion 

Kode 

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Tollager 

Navn Godkjenningsnummer 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Adresse 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato 

I.15. Transportmiddel I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU 



Fly  Skip  Jernbanevogn 

Veigående kjøretøy  Annet  I.17. 

Identifikasjon 

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

   
I.20. Mengde 

I.21. Produkttemperatur   I.22. Antall kolli 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst   

I.23. Forseglingsnr./containernr. 
  

I.24. Type forpakning 

    

I.25. Varer sertifisert til 

  

Fôrvarer  Teknisk bruk  Produksjon av fôr til kjæledyr  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjestat   I.27. Ved import eller innførsel til EU   

Tredjestat ISO-kode 

  

I.28. Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnr. 

Art  
(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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 STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg 

X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

II.1. det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, inneholder 
utelukkende bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

 (a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende 
myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

(b) er tilberedt utelukkende fra oppdrettsinsekter av følgende arter:  

 
(2) enten  [— Svart soldatflue (Hermetia illucens).] 

 

(2) og/eller [— Husflue (Musca domestica).] 
 

(2) og/eller [— Stor melbille (Tenebrio molitor).] 
 

(2) og/eller [— Liten melbille (Alphitobius diaperinus).] 
 

 
(2) og/eller [— Hussiriss (Acheta domesticus).] 

 

(2) og/eller [— Tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus).] 
 

(2) og/eller [— Feltsiriss (Gryllus assimilis).] 
 

og  

(c) er bearbeidet ved metode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7](2) som beskrevet i kapittel III i vedlegg IV til forordning 

(EU) nr. 142/2011, 

og  

(d) substratet som oppdrettsinsektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse 
eller følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale: 

 
—  Fiskemel. 

—  Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 
 

—  Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 
 

—  Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Egg og eggprodukter. 
 

—  Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 
 

—  Honning. 
 

—  Smeltet fett. 
 

og   

(e) substratet som insektene fôres med, samt insektene eller deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet 
materiale av animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav d), og substratet inneholdt ikke 
naturgjødsel, kjøkken- og matavfall eller annet avfall. 
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STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter 

enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

II.2. Vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelsen og fant at den oppfylte følgende krav(3): 

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

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

II.3. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra sykdomsframkallende 
stoffer etter behandlingen. 

II.4. Sluttproduktet er 

 (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

 (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk,] 

 som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM / BEARBEIDET INSEKTPROTEIN – SKAL 
IKKE BRUKES I FÔR TIL PRODUKSJONSDYR, BORTSETT FRA AKVAKULTURDYR OG PELSDYR». 

II.5. Sluttproduktet er lagret i et lukket lagringsanlegg. 

II.6. Det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, inneholder 
ikke og er ikke framstilt av 

 (2) enten [(a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001(4), 

  (b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som de animalske 
biproduktene eller det avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 
en stat eller region som er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 
med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

  (c) animalsk biprodukt eller avledet produkt fra dyr som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av 
sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting 
av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller 
region klassifisert som stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.] 

 (2) eller [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 
slaktet i en stat eller region som er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 
med vedtak 2007/453/EF.] 

II.7. Det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor 

 (2) enten [inneholder ikke melk eller melkeprodukter fra sau eller geit.] 

 (2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit som 

  (a) kommer fra sau og geit som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er 
oppfylt: 

   (i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

   (ii) Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

   (iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om TSE 
eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

   (iv) Sauer og geiter som er angrepet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og fullstendig destruert. 

   (v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 
definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, 
og forbudet har vært håndhevet i hele staten i minst de siste sju årene. 

 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/171 

 

STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

(b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om TSE, 

(c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke de siste 
sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

 (2) enten [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 
genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt 
andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

 (2) eller [har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 
driftsenheten har i minst to år etter at det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble 
bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE, herunder undersøkelser med 
negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i 
kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er 
eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

  — Dyr som er slaktet for konsum, og 

  — dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 
forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader  

Del I:  

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 
ledsager varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt. Produkter i transitt kan 
bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger skal 
framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11 or 23.01.  

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr.  

— Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.  

— Felt I.28: Arter: Insekter, angi vitenskapelig navn.  

Del II: 

(1a) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.     

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1.     

(2) Stryk det som ikke passer.     

(3) der:   

 n = antall prøver som skal undersøkes,   

 m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 
overstiger m, 
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STAT  Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr 

til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 M = største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 
høyere enn M, og 

 c = antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom bakterietallet i 
de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

(4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.   

(5) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i 
desse statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

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

 — Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 
veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør   

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel:  

 Dato:  Underskrift:  

 Stempel:»   

 




