
KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 1998

om endring av vedtak 93/70/EØF om koder for ANIMO-meldingene, for å inkludere visse typer
animalsk avfall fra pattedyr(*)

(98/168/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved
handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre
marked(1), sist endret ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 20 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

For at ANIMO-meldingene skal kunne forstås raskt, har Kommisjonen ved vedtak 93/70/EØF(3), sist
endret ved vedtak 97/628/EF(4), spesifisert de kodene som skal benyttes for dyr og animalske produkter.

Ved vedtak 97/735/EF av 21. oktober 1997(5) fastsatte Kommisjonen nye bestemmelser for handel med
visse typer animalsk avfall fra pattedyr. Særlig skal avsender- og bestemmelsesmedlemsstatene ved hjelp
av datasystemet ANIMO underrette hverandre om produktenes og deres bestemmelsessted.

For dette formål bør kodene for levende dyr og animalske produkter endres for å inkludere de produktene
som er omfattet av de nye bestemmelsene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 93/70/EØF gjøres følgende endringer:

1. I avdeling I kapittel I.3 «PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE» skal punkt 12 lyde:

1 2 3 

«  12 Bearbeidede animalske proteiner også til bruk i 

fôrvarer (mel og fettgrever) – fôr til kjæledyr

01 Animalske proteiner fra pattedyr til bruk i 

fôrvarer, bearbeidet i samsvar med parametrene 

fastsatt i vedlegget til vedtak 96/449/EF 

01 – Kjøttbeinmel 47010101000000 

02 – Blodmel 47010103000000 

03 – Beinmel 47010104000000 

04 – Hornmel 47010105000000 

05 – Hovmel 47010106000000 

06 – Tørkede fettgrever 47010108000000 

07 – Blandinger av disse meltypene 47010199000000 
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 62 av 3.3.1998, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2001 av 
30. mars 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 30 av  14.6.2001, s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 25 av 2.2.1993, s. 34.
(4) EFT L 261 av 23.9.1997, s. 1.
(5) EFT L 294 av 28.10.1997, s. 7.



1 2 3 

02 Bearbeidet animalsk avfall fra pattedyr ikke 

til bruk i fôrvarer 

01 – Kjøttbeinmel 47010301 D4  

02 – Blodmel 47010303 D4  

03 – Beinmel 47010304 D4  

04 – Hornmel 47010305 D4  

05 – Hovmel 47010306 D4  

06 – Tørkede fettgrever 47010308 D4  

07 – Blandinger av disse meltypene 47010399 D4  

03 Bearbeidede animalske proteiner av annen 

opprinnelse enn fra pattedyr, til bruk i fôrvarer 

01 – Fiskemel 47010102000000 

02 – Kjøttbeinmel av avfall fra fjørfekjøtt 47010109000000 

03 – Fjørmel 47010107000000 

04 – Blandinger av disse og andre meltyper 47010499000000 

04 Fôr til kjæledyr 

01 – Fryst, ikke varmebehandlet 47010201000000 

02 – Konservert (varmebehandling Fo ≥ 3,00) 47010202000000 

03 – Våtfôr 47010203000000 

04 – Tørrfôr 47010204000000 

05 – Fôr av bearbeidede huder og skinn 47010205000000» 

2. I avdeling III:

— skal tittelen lyde:

«Liste over mulige bestemmelsessteder for levende dyr, sæd, egg, embryoer og produkter av animalsk 

opprinnelse»,

— skal nytt punkt D4 lyde:

« D4 01 Ikke til bruk i fôrvarer – utelukkende til forbrenning eller til bruk som brensel  

02 Ikke til bruk i fôrvarer – utelukkende til bearbeiding»  

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. februar 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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