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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 790/2010 

av 7. september 2010 

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

hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 

konsum(1), særlig artikkel 32 nr. 1 første og annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsettes regler for å 

beskytte dyre- og folkehelsen når det gjelder animalske 

biprodukter som ikke er beregnet på konsum. 

2) I henhold til forordningens artikkel 19 skal bearbeidet 

animalsk protein og andre bearbeidede produkter som 

kan brukes som fôrmidler, bare bringes i omsetning 

dersom de oppfyller visse krav. I denne forbindelse 

fastsettes i vedlegg VII til forordningen særlige 

hygieneregler for bearbeiding og omsetning av slike 

produkter. 

3) Videre fastsettes det ved artikkel 29 i forordning (EF) 

nr. 1774/2002 at import til og transitt gjennom Unionen 

av produktene nevnt i vedlegg VII kan finne sted bare 

dersom disse produktene oppfyller visse krav. Disse 

kravene omfatter at produktene skal komme fra en 

tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført på 

en liste som skal utarbeides og ajourføres etter 

framgangsmåten fastsatt i nevnte artikkel, med mindre 

annet er angitt i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 1774/2002. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 8.9.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

4) Råmelk er et fôrmiddel av animalsk opprinnelse i 

henhold til definisjonen i nr. 23 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1774/2002. 

5) Kapittel V del A i vedlegg VII til forordningen omfatter 

ikke særskilte krav til produksjon av råmelk eller 

råmelksprodukter. Ved denne delen fastsettes bare det 

generelle prinsippet om at råmelk skal produseres på 

vilkår som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til 

dyrehelse. 

6) Videre fastsettes det i kapittel V del B til forordning 

(EF) nr. 1774/2002 ikke særskilte krav til import av 

råmelk og råmelksprodukter, og Kommisjonen har ikke 

fastsatt noen liste over tredjestater eller deler av 

tredjestater som import av råmelk er tillatt fra. Følgelig 

er det for tiden ikke tillatt å importere råmelk og 

råmelksprodukter til Den europeiske union. 

7) Det er interesse for å importere råmelk og råmelks-

produkter til Unionen som fôrmidler til produksjonsdyr 

og til tekniske formål. Økonomiske aktører har indikert 

interesse for bruk av råmelk og råmelksprodukter i 

produksjon av fôrmateriale og til tekniske formål. 

8) Etterspørselen etter slike produkter fra økonomiske 

aktører bør møtes, og det bør derfor fastsettes regler for 

import av slike animalske biprodukter. Imidlertid er 

råmelk et animalsk biprodukt som kan innebære risiko 

for overføring av visse sykdommer, slik som munn- og 

klovsyke, tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 

leukose, til mottakelige dyr. For å sikre dyrehelsen bør 

importen av råmelk og råmelksprodukter derfor være 

underlagt visse vilkår.  
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9) 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 til nevnte 

forordning, verken være mer eller mindre fordelaktige 

enn dem som gjelder produksjon og markedsføring av 

slike produkter i Unionen. De særlige kravene som er 

fastsatt for import av myse og råmelk og råmelks-

produkter bør derfor også gjelde når slike animalske 

biprodukter produseres og bringes i omsetning i Unionen. 

10) Uttalelsen fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet, vedtatt 29. mars 2006, om risikoene for 

dyrehelsen ved fôring av dyr med bruksklare melke-

produkter uten ytterligere behandling(1) bekrefter at det 

skal fastsettes særlige hygienekrav og behandlinger for 

melk og melkebaserte produkter for å begrense risikoen 

for overføring av smittsomme sykdommer, særlig ved at 

melk eller melkeprodukter gis til dyr av arter som er 

mottakelige for munn- og klovsyke. I fravær av egnede 

vitenskapelige data anbefaler den ovennevnte uttalelsen 

ikke noen behandling som vil gi de nødvendige garantier 

for at de aktuelle patogenene er inaktivert på en effektiv 

måte i råmelk, samtidig som antistoffene i råmelken 

bevares. 

11) I fravær av godkjente behandlinger og for å hindre 

mulig overføring av dyresykdommer gjennom råmelk 

og råmelksprodukter, bør det fastsettes helsekrav til 

disse animalske biproduktene basert på garantier på 

opprinnelsesstedet. 

12) Som ledd i forebyggingen av munn- og klovsyke bør det 

særlig kreves at råmelk og råmelksprodukter hentes fra 

dyr som er frie for munn- og klovsyke, og ikke står i 

fare for å smittes av denne sykdommen. Import av 

råmelk og råmelksprodukter bør derfor begrenses til 

råmelk fra storfe og produkter av dette, fra land som er 

godkjent for import av rå melk. Import av råmelk og 

råmelksprodukter bør begrenses til råmelk fra storfe og 

produkter av dette, fra land der risikoen for munn- og 

klovsyke er begrenset. 

13) Ved kommisjonsvedtak 2004/438/EF av 29. april 2004 

om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse og 

utstedelse av veterinærattest for innføring i Fellesskapet 

av varmebehandlet melk, melkebaserte produkter og rå 

melk beregnet på direkte konsum(2) fastsettes at 

medlemsstatene skal godkjenne import av rå melk og 

produkter basert på dette bare fra de tredjestater som er 

oppført i kolonne A i vedlegg I til vedtaket. Listen over 

tredjestater som det er tillatt å importere råmelk og 

råmelksprodukter fra til Unionen bør derfor være den 

samme som listen over tredjestater fastsatt i kolonne A i 

  

(1) The EFSA Journal (2006) 347, s. 1. 

(2) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72. 

vedlegg I til vedtak 2004/438/EF. Kapittel V i vedlegg 

VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor vise til 

denne listen. 

14) Helsestatusen når det gjelder bovin tuberkulose, bovin 

brucellose og enzootisk bovin leukose i besetningene 

som råmelken og råmelksproduktene stammer fra bør 

også tas i betraktning, særlig dersom slike animalske 

biprodukter er beregnet på fôring av dyr eller 

produksjon av visse tekniske produkter. Besetningene 

som råmelk og råmelksprodukter stammer fra, bør være 

fri for disse sykdommene. 

15) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelse-

problemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(3) får anvendelse på handel med storfe 

innenfor Unionen, og fastsetter bestemmelser for å 

anerkjenne besetninger som sykdomsfrie. Ved direktivet 

fastsettes definisjoner for storfebesetninger som er 

offisielt fri for tuberkulose, for brucellose og for 

enzootisk bovin leukose. Kravene for å bringe i 

omsetning og importere råmelk og råmelksprodukter bør 

derfor ta disse definisjonene i betraktning. 

16) Råmelk og råmelksprodukter bør ha gjennomgått en 

kortvarig primærbehandling med høy temperatur for å 

sikre holdbarheten. I tillegg bør det å bringe slike 

animalske biprodukter i omsetning, herunder import, 

bare tillates dersom produktene stammer fra dyr som 

ikke viser kliniske tegn på noen sykdom som kan 

overføres gjennom råmelk til mennesker eller dyr. 

Råmelk og råmelksprodukter bør derfor framstilles fra 

storfe holdt i områder der det kan gis garantier for at 

munn- og klovsyke ikke har forekommet innenfor minst 

én inkubasjonstid på 21 dager etter innsamlingen, og før 

slik råmelk eller slike råmelksprodukter bringes i 

omsetning i medlemsstatene. 

17) Ved del A av kapittel V i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 1774/2002 fastsettes at 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 reglene fastsatt i nevnte forordning, 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. 

18) I kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 

fastsettes det en enkelt modell for hygienesertifikat for 

melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på 

konsum, med opprinnelse i tredjestater, som skal sendes 

til eller i transitt gjennom Den europeiske union. Dette 

modellsertifikatet bør endres for å omfatte også råmelk og 

råmelksprodukter, samt for å gjenspeile de nye reglene 

for myse.  

  

(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
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19) I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det 

fastsatt lister over tredjestater som medlemsstatene kan 

tillate import fra av visse animalske biprodukter som 

ikke er beregnet på konsum. Del I i det nevnte vedlegget 

bør endres for å ta hensyn til reglene for import av 

råmelk og råmelksprodukter. 

20) Kamerun har søkt om godkjenning av import av 

animalske biprodukter fra biavl. Kamerun er allerede 

godkjent for import av honning til konsum. Del XII i 

vedlegg XI bør endres, og Kamerun godkjennes for 

import av animalske biprodukter fra biavl. 

21) Vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 

bør derfor endres. 

22) Det bør fastsettes en overgangsperiode etter denne 

forordnings ikrafttredelsesdato for å gi de berørte 

partene tilstrekkelig tid til å følge de nye reglene, og for 

å tillate fortsatt import til Den europeiske union av de 

berørte animalske biproduktene i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1774/2002, inntil de endringene som 

innføres ved denne forordning, trer i kraft. 

23) 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 

Forsendelser av melk og melkeprodukter som ikke er beregnet 

på konsum, og som følges av et hygienesertifikat som er utfylt 

og undertegnet i samsvar med den relevante modellen fastsatt i 

kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 før 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, skal fortsatt 

godkjennes for import til Unionen inntil 30. september 2010, så 

sant sertifikatene ble utfylt og undertegnet før 31. august 2010. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 gjøres følgende endringer: 

1.  I vedlegg VII kapittel V gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«KAPITTEL V 

Særlige krav til melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter» 

b)  I del A gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke og som er 

framstilt av melk behandlet i samsvar med nr. 1, skal 

a)  enten samles inn tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og dens pH-verdi skal registreres 

som < 6,0 før den transporteres til driftsenheter, eller 

b)  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være 

påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten.» 

ii)  Nytt nr. 6 skal lyde: 

«6.  Råmelk og råmelksprodukter skal 

6.1.  samles inn fra storfe holdt på en driftsenhet der alle storfebesetninger er erklært offisielt fri for 

tuberkulose, offisielt fri for brucellose og offisielt fri for enzootisk bovin leukose som definert i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav d), f) og j) i direktiv 64/432/EØF. 

6.2.  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være 

påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten, 

6.3.  ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling(*), 

6.4.  oppfylle kravene i nr. 4. 

  

(*) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller 

tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk.» 

c)  I del B gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. De kommer fra tredjestater som er oppført på listen i del I(A) i vedlegg XI.» 

ii)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Som unntak fra nr. 1.4 skal medlemsstatene tillate import av melk og melkeprodukter fra godkjente 

tredjestater oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/438/EF(*), forutsatt at 

melken eller melkeproduktene har gjennomgått en enkelt HTST-behandling og 

a)  tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten, eller 

b)  er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon i EU tidligst 21 dager etter framstillingen, og det i 

løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten. 

  

(*) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72.» 
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iii)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Medlemsstatene skal godkjenne import av råmelk eller råmelksprodukter fra storfe forutsatt at 

2a.1.  de kommer fra tredjestater som er oppført på listen i del I(B) i vedlegg XI, 

2a.2.  de oppfyller vilkårene i nr. 1.2 og 1.3, 

2a.3.  de har gjennomgått én enkelt HTST-behandling(*) og 

a)  tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten, eller 

b)  er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon i EU tidligst 21 dager etter framstillingen, og det 

i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i 

eksporttredjestaten. 

2a.4.  De kommer fra storfe som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de 

kommer fra driftsenheter der alle storfebesetninger er 

a)  enten offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose i henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav d) og f) i direktiv 64/432/EØF eller ikke begrenset under den nasjonale lovgivning 

for utrydding av tuberkulose og brucellose i tredjestaten råmelken stammer fra, og 

b)  enten er offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav j) i direktiv 64/432/EØF eller omfattes av en offentlig ordning for kontroll av 

enzootisk bovin leukose, og det er ikke påvist tegn på denne sykdommen i besetningen de 

siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i laboratorieundersøkelser. 

2a.5.  Etter bearbeidingen er det tatt nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av 

produktene. 

2a.6.  Sluttproduktet er merket for å angi at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på 

konsum, og at det er 

a)  pakket i ny emballasje, eller 

b)  transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som før bruk ble grundig rengjort 

og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er godkjent for formålet av vedkommende 

myndighet. 

  

(*) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller 

tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk.»  
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2.  I vedlegg X skal kapittel 2 lyde: 

«KAPITTEL 2 

Hygienesertifikat 

for melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i 

transitt gjennom(*) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  Bestemmelsessted 

Tollager  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18. Dyreart/produkt  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Container-/forseglingsnummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer   Videre bearbeiding   Teknisk bruk   Annet  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Virksomhetens godkjenningsnr.  Nettovekt   Partinummer 

Produksjonsanlegg 

  

(*) Stryk det som ikke passer.  
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer II. b.  

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 6 og kapittel V i 

vedlegg VII til nevnte forordning, og attesterer at melken(2), melkeproduktene(2), råmelken(2) eller råmelksproduktene(2) nevnt i felt 

I.28, oppfyller følgende vilkår: 

II.1. De er framstilt i og kommer fra …………………………………………………………………………… (eksportstat)(3), 

……………………………………………………………(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. 

II.2. De er framstilt av rå melk eller råmelk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på noen sykdom som 

kan overføres til mennesker eller dyr via melk eller råmelk, 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. 

II.3. De er melk eller melkeprodukter som 

(2) enten [har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i nr. II.4, eller en kombinasjon av disse behandlingene] 

(2) eller [inneholder myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, og mysen er samlet 

inn fra melk som har gjennomgått én av behandlingene beskrevet i nr. II.4, og  

(2) enten [mysen ble samlet inn minst 16 timer etter koagulering av melken og har en pH på under 6,] 

(2) (4) eller [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det ikke vært påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [mysen er framstilt den ..../..../...., og med hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne datoen 

minst 21 dager før denne forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]] 

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

(2) enten [Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering 

som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk, 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 i storfemelk,] 

(2) eller [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er kombinert med 

ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

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

(2) (4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette 

tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [melken/melkeproduktet 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 med en F0-verdi på minst 3,]] 

(2) eller [behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 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 reduseres og holdes under 6 i minst én time,] 

(2) (4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette 

tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [melken/melkeproduktet 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,] 

II.5. De er råmelk eller råmelksprodukter fra storfe som har gjennomgått kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) 

ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i 

storfemelk, kombinert med 

(2) (4) enten [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i 

dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [råmelken eller råmelksproduktene 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,] 
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer  II. b. 

og kommer fra dyr som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer fra driftsenheter der alle 

storfebesetninger er 

(2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose(5)], 

(2) (4) eller [ikke begrenset under den nasjonale lovgivning for utrydding av tuberkulose og brucellose i tredjestaten 

råmelken stammer fra], 

og (2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose(5),] 

(2) (4) eller [omfattet av en offentlig ordning for kontroll av enzootisk bovin leukose, og det ikke er påvist tegn på denne 

sykdommen i besetningen de siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i laboratorieundersøkelser.] 

II.6. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken/melkeproduktet/råmelken/råmelksproduktet etter 

bearbeiding, 

II.7. Melken/melkeproduktet/råmelken/råmelksproduktet er pakket 

(2) enten [i nye beholdere,] 

(2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

og beholderne er merket med en angivelse av melkens/melkeproduktets/råmelkens art og er merket med en etikett som 

angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke 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. 

— Rubrikk I.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

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

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

— Rubrikk I.28: «Produksjonsanlegg»: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

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 Den europeiske union 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. 
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer  II. b. 

(5) Besetning som er offisielt fri for tuberkulose og brucellose i henhold til vedlegg A til rådsdirektiv 64/432/EØF, og besetning som 

er offisielt fri for enzootisk bovin leukose i henhold til kapittel I i vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF. 

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

— Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når 

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær  

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift:» 

Stempel: 

 
 

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  Del I skal lyde: 

«DEL I 

Liste over tredjestater som medlemsstatene kan tillate import fra av melk, melkeprodukter, råmelk og 

råmelksprodukter (hygienesertifikat i kapittel 2) 

A.  Melk og melkeprodukter: 

 Tredjestater som er oppført som godkjent i noen av kolonnene i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF. 

B.  Råmelk og råmelksprodukter: 

 Tredjestater som er oppført som godkjent i kolonne A i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF.» 

b)  Del XII skal lyde: 

«DEL XII 

Liste over tredjestater som MEDLEMSSTATENE kan tillate import fra av biavlsprodukter (hygienesertifikat i 

kapittel 13) 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjestat: 

– «(CM) Kamerun».» 

 ____________  


