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KOMMISJONSVEDTAK

av 10. desember 1999

om endring av vedtak 93/70/EØF om koder for ANIMO-meldingene, for å inkludere visse typer
bearbeidede pattedyrproteiner(*)

(meddelt under nummer K(1999) 4251)

(1999/874/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:

1) For at ANIMO-meldingene skal kunne forstås raskt, har Kommisjonen ved vedtak 93/70/EØF(3), sist
endret ved vedtak 98/168/EF(4), spesifisert de kodene som skal benyttes for dyr og animalske
produkter.

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

3) Ved vedtak 98/168/EF endret Kommisjonen vedtak 93/70/EØF for å ta med nye koder som skal
benyttes ved handel med visse typer animalsk avfall fra pattedyr.

4) Det har vist seg at kodene for levende dyr og animalske produkter er mangelfulle, og de produktene
som mangler, bør derfor tilføyes.

5) 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:

i avdeling I kapittel I.3 «PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE» punkt 12 «Bearbeidede
animalske proteiner også til bruk i fôrvarer (mel og fettgrever) – fôr til kjæledyr» skal følgende tilføyes:
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«05 Bearbeidede animalske proteiner fra pattedyr til bruk i

fôrvarer, ikke omhandlet under punkt 12-01 

01 – Kjøttbeinmel 47010501000000 

02 – Blodmel 47010503000000 

03 – Beinmel 47010504000000 

04 – Tørkede fettgrever 47010508000000 

05 – Blandinger av disse meltypene 47010599000000» 

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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