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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 749/2011 

av 29. juli 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 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(1), særlig artikkel 5 nr. 2, 

artikkel 15 nr. 1 bokstav c), artikkel 15 nr. 1 annet ledd, 

artikkel 20 nr. 10 og 11, artikkel 41 nr. 3 første og tredje ledd, 

artikkel 42 nr. 2 og artikkel 45 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes 

hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter, for å forebygge og 

redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge 

av disse produktene. Den fastsetter også bestemmelser 

om fastsettelse av et sluttpunkt i produksjonskjeden for 

visse avledede produkter, der de ikke lenger skal være 

omfattet av kravene i nevnte forordning. 

2) Ved 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 vete-

rinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv(2) 

fastsettes gjennomføringsregler for forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder regler for fastsettelse av 

sluttpunkter for visse avledede produkter 

3) Danmark har innlevert en anmodning om fastsettelse av 

et sluttpunkt for fiskeolje som anvendes til produksjon 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2011, s. 3, 

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) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

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

av legemidler. Ettersom slik fiskeolje er framstilt av 

kategori 3-materiale og bearbeides på strenge vilkår, bør 

det fastsettes et sluttpunkt for denne oljen. Artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 142/2011 og vedlegg XIII til 

artikkelen bør derfor endres tilsvarende. 

4) Forordning (EU) nr. 142/2011 videreførte bestemmelser 

som ble innført for å gjennomføre forordning (EF) 

nr. 1774/2002 og kommisjonsvedtak 2003/324/EF(3), og 

gav særlig Estland, Latvia og Finland tillatelse til å fôre 

visse pelsdyr med bearbeidet animalsk protein fra 

skrotter eller deler av skrotter fra dyr av samme art, 

særlig rever. Vedlegg II bør endres for å tillate at slike 

fôrmidler gis til begge arter som det er vanlig å holde, 

nemlig rødrev (Vulpes vulpes), som er oppført allerede, 

og polarrev (Alopex lagopus), ettersom vedtak 

2003/324/EF er blitt opphevet ved forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

5) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes visse 

regler for trykksterilisering og at det skal vedtas 

gjennomføringstiltak for andre bearbeidingsmetoder, 

som skal anvendes på animalske biprodukter eller 

avledede produkter slik at det ikke oppstår uakseptabel 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen når slike produkter 

brukes eller disponeres. I vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det derfor fastsatt standardmetoder for 

bearbeiding for bearbeidingsanlegg og visse andre 

anlegg og virksomheter. 

6) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det tillatt 

å disponere eller bruke animalske biprodukter eller 

avledede produkter ved hjelp av alternative metoder, 

forutsatt at slike metoder har blitt godkjent på grunnlag 

av en vurdering av disse metodenes evne til å redusere 

risikoen for folkehelsen og dyrehelsen i et omfang som 

minst tilsvarer standardmetodene for bearbeiding for 

den berørte kategorien av animalske biprodukter. Ved 

forordning (EF) nr. 1069/2009 er det også fastsatt et 

standardformat for søknader om tillatelse til å anvende 

alternative metoder. I vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det derfor fastsatt alternative metoder 

for bearbeiding for bearbeidingsanlegg og visse andre 

anlegg og virksomheter.  

  

(3) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37. 
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7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) har vedtatt tre uttalelser om slike alternative 

metoder: en vitenskapelig uttalelse vedtatt 

21. januar 2009 om prosjektet for å undersøke alternativer 

til systemer for destruering av skrotter ved hjelp av 

bunkersystemet(1) (bunkersystemprosjektet), en 

vitenskapelig uttalelse vedtatt 8. juli 2010 om kalk-

behandling av fast gjødsel fra svin og fjørfe(2) og en 

vitenskapelig uttalelse vedtatt 22. september 2010 om 

Neste Oils søknad om en ny alternativ metode for 

disponering eller bruk av animalske biprodukter(3). 

8) Ved bunkersystemprosjektet foreslås hydrolyse av 

svineskrotter og av andre animalske biprodukter fra 

oppdrettssvin i en lukket beholder på en driftsenhet. Etter 

et fastsatt tidsrom skal det hydrolyserte materialet som 

oppstår, disponeres ved forbrenning eller bearbeiding i 

samsvar med hygienereglene for animalske biprodukter 

som en første mulighet. 

9) Ved bunkersystemprosjektet foreslås også som en annen 

mulighet knusing og påfølgende pasteurisering av 

svineskrotter og av andre animalske biprodukter fra 

oppdrettssvin, før de disponeres. 

10) I sin uttalelse av 21. januar 2009 om bunkersystem-

prosjektet konkluderte EFSA med at de framlagte 

opplysningene ikke gav et tilstrekkelig grunnlag for å 

anse den andre muligheten som en trygg måte å disponere 

animalske biprodukter fra svin på. Når det gjelder den 

første muligheten, som er basert på hydrolyse, kunne 

EFSA ikke gi en endelig vurdering. Ifølge EFSA ville 

imidlertid det hydrolyserte materialet ikke utgjøre en 

tilleggsrisiko forutsatt at det ble videre bearbeidet i 

samsvar med hygienereglene for kategori 2-materiale. 

11) Hydrolyse av animalske biprodukter på en driftsenhet bør 

derfor tillates under forhold som hindrer spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

samt skadevirkninger for miljøet. Særlig bør hydrolyse 

som en tredje mulighet finne sted i en lukket, lekkasje-

sikker beholder som er atskilt fra eventuelle produk-

sjonsdyr på samme sted Ettersom hydrolysemetoden ikke 

er en bearbeidingsmetode, bør imidlertid de særskilte 

vilkårene for bearbeiding av animalske biprodukter på 

slike anlegg ikke får anvendelse. Beholderen bør 

regelmessig kontrolleres under offisielt tilsyn for 

korrosjon for å hindre at materiale lekker ut i grunnen. 

12) Hydrolysemetodens evne til å redusere mulig helserisiko 

er ennå ikke påvist. All annen håndtering eller anvendelse 

  

(1) EFSA Journal (2009) 971, s. 1-12. 

(2) EFSA Journal (2010) 8(7), s. 1681. 

(3) EFSA Journal (2010) 8(10), s. 1825. 

av hydrolysert materiale enn forbrenning eller sam-

forbrenning, med eller uten forutgående bearbeiding, eller 

deponering på en godkjent fyllplass, kompostering eller 

omdanning til biogass, dersom hver av de tre sistnevnte 

mulighetene omfatter forutgående trykksterilisering, bør 

forbys. 

13) Spania, Irland, Latvia, Portugal og Det forente 

kongerike har uttrykt interesse for å la sine drifts-

ansvarlige anvende hydrolysemetoden. Vedkommende 

myndigheter i nevnte medlemsstater har bekreftet at de 

driftsansvarlige skal omfattes av strenge kontroller for å 

hindre mulig helserisiko. 

14) I sin uttalelse av 8. juli 2010 om kalkbehandling av fast 

gjødsel fra svin og fjørfe, konkluderte EFSA med at den 

foreslåtte blandingen av kalk og husdyrgjødsel kunne 

anses som en trygg prosess for å inaktivere relevante 

bakterielle og virale sykdomsframkallende stoffer, med 

tanke på den planlagte bruken av det avledede 

produktet, det vil si blandingen av kalk og husdyr-

gjødsel, på mark. Ettersom det i søknaden bare ble vist 

til at bearbeidingen er virkningsfull bare for en bestemt 

blandeinnretning, anbefalte EFSA at dersom det skal 

anvendes en annen blandeinnretning for prosessen, skal 

det foretas en validering på grunnlag av måling av pH, 

tid og temperatur for å påvise at det ved bruk av den 

andre blandeinnretningen kan oppnås en tilsvarende 

inaktivering av sykdomsframkallende stoffer. 

15) En validering i samsvar med disse prinsippene bør 

foretas når ulesket kalk (CaO), som ble brukt i 

prosessen som EFSA vurderte, erstattes med 

dolomittkalk (CaOMgO). 

16) I sin uttalelse av 22. september 2010 om en katalytisk 

flertrinnsprosess for framstilling av fornybare 

drivstoffer, konkluderte EFSA med at prosessen kan 

anses som sikker når smeltet fett fra kategori 2- og 3-

materiale anvendes som utgangsmateriale og dette 

smeltede fettet har blitt bearbeidet i samsvar med 

standardmetodene for bearbeiding av animalske 

biprodukter. På grunnlag av den framlagte dokumenta-

sjonen kunne det imidlertid ikke konkluderes med at 

prosessen også kan begrense mulig TSE-risiko som kan 

finnes i smeltet fett fra kategori 1-materiale. Den 

katalytiske flertrinnsprosessen bør derfor godkjennes for 

smeltet fett fra kategori 2- og 3-materiale, mens den bør 

avvises for smeltet fett fra kategori 1-materiale. En slik 

avvisning er ikke til hinder for at søkeren kan framlegge 

ytterligere dokumentasjon for EFSA med sikte på en ny 

vurdering, men bruk av smeltet fett fra kategori 1-

materiale for prosessen bør forbys i påvente av en slik 

vurdering. 

17) Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør endres 

for å ta hensyn til konklusjonene i de tre vitenskapelige 

uttalelsene fra EFSA.  
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18) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det 

vedtas gjennomføringstiltak for omdanning av 

animalske biprodukter til biogass eller kompost. Når 

animalske biprodukter blandes i et biogassanlegg eller 

komposteringsanlegg med materialer som ikke er av 

animalsk opprinnelse eller med andre materialer som 

ikke omfattes av nevnte forordning, bør vedkommende 

myndighet kunne tillate at det tas representative prøver 

etter pasteurisering og før blanding, for å undersøke om 

de mikrobiologiske kriteriene er oppfylt. Prøvetakingen 

bør gjøre det mulig å påvise om pasteuriseringen av 

animalske biprodukter har redusert den mikrobiologiske 

risikoen i de omdannede animalske biproduktene. 

19) Vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor 

endres. 

20) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det 

vedtas et standardformat for søknader om alternative 

metoder for bruk eller disponering av animalske 

biprodukter eller avledede produkter. Dette formatet 

skal brukes av berørte parter når de framlegger en 

søknad om godkjenning av slike metoder. 

21) Etter anmodning fra Kommisjonen vedtok EFSA en 

vitenskapelig uttalelse 7. juli 2010 om en erklæring om 

teknisk bistand når det gjelder formatet for søknader om 

godkjenning av nye alternative metoder for animalske 

biprodukter(1). I sin uttalelse anbefaler EFSA særlig 

ytterligere oppklaring med hensyn til de opplysningene 

berørte parter bør gi når de framlegger en søknad om 

godkjenning av en ny alternativ metode. 

22) Idet det tas hensyn til anbefalingene i nevnte 

vitenskapelige uttalelse, bør standardformatet for 

søknader om nye alternative metoder i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 142/2011 endres. 

23) Ettersom fornybare drivstoffer fra den katalytiske 

flertrinnsprosessen også kan framstilles av importert 

smeltet fett, bør importkravene for slikt fett og vilkårene 

fastsatt i hygienesertifikatet som må medfølge 

forsendelser av smeltet fett ved det innførselsstedet til 

Unionen der veterinærkontrollen finner sted, klargjøres. 

Vedlegg XIV og XV til forordning (EF) nr. 142/2011 

bør derfor endres. 

  

(1) EFSA Journal (2010), 8(7), s. 1680. 

24) Artikkel 3 og vedlegg II, IV, V, VII, VIII, XI og 

vedlegg XIII-XVI bør også endres. 

25) Det bør fastsettes en overgangsperiode etter denne 

forordnings ikrafttredelse for å gjøre det mulig fortsatt å 

importere til Unionen smeltet fett som ikke er beregnet 

på konsum, for visse formål utenfor fôrkjeden, som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 før endringene 

som følger av denne forordning. 

26) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 3 bokstav g) skal lyde: 

«g)  pels som oppfyller de særlige kravene for sluttpunktet 

for dette produktet i kapittel VIII i vedlegg XIII, 

h)  fiskeolje til framstilling av legemidler som oppfyller de 

særlige kravene for sluttpunktet for dette produktet i 

kapittel XIII i vedlegg XIII, 

i)  bensin og drivstoffer som oppfyller de særlige kravene 

for produkter fra den katalytiske flertrinnsprosessen for 

framstilling av fornybare drivstoffer i kapittel IV 

avsnitt 3 nr. 2 bokstav c) i vedlegg IV.» 

2)  Vedlegg II, IV, V, VII, VIII, XI og vedlegg XIII-XVI 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. januar 2012 skal det fortsatt 

tillates at forsendelser av smeltet fett som ikke er beregnet på 

konsum, som skal brukes for visse formål utenfor fôrkjeden og 

som følges av et hygienesertifikat som er undertegnet og utfylt i 

samsvar med modellen i kapittel 10 B i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 før denne forordning trer i kraft, 

importeres til Unionen, forutsatt at det berørte sertifikatet ble 

utfylt og undertegnet før 30. november 2011. 
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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, 29. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kapittel I nr. 1 bokstav a) lyde: 

«a)  rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus),». 

2)  I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Materiale som oppstår gjennom bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale skal merkes permanent i 

samsvar med kravene for merking av visse avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V. 

Slik merking skal imidlertid ikke kreves for følgende materiale nevnt i avsnitt 2: 

a)  biodiesel framstilt i samsvar med bokstav D, 

b)  hydrolysert materiale nevnt i bokstav H, 

c)  blandinger av svine- og fjørfegjødsel med ulesket kalk framstilt i samsvar med bokstav I, 

d)  fornybare drivstoffer framstilt av smeltet fett fra kategori 2-materiale i samsvar med bokstav J.» 

b)  I avsnitt 2 skal ny bokstav H-J lyde: 

«H.  Hydrolyse med etterfølgende disponering 

1.  Berørte medlemsstater 

 Hydrolyseprosessen med etterfølgende disponering kan anvendes i Spania, Irland, Latvia, Portugal 

og Det forente kongerike. 

 Etter hydrolysen skal vedkommende myndighet som gir tillatelse, sikre at materialet samles inn og 

disponeres i samme ovennevnte medlemsstat. 

2.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen skal bare følgende materiale anvendes: 

a)  Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i)-iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, fra 

svin, 

b)  Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav h) i nevnte forordning, fra svin. 

 Skrotter eller deler av skrotter fra dyr som er døde som følge av forekomst av en epizooti, skal 

imidlertid ikke anvendes. 

3.  Metode 

 Hydrolyse med etterfølgende disponering innebærer midlertidig lagring på stedet. Den skal skje i 

samsvar med følgende standarder: 

a)  Etter innsamling på en driftsenhet som vedkommende myndighet har tillatt å anvende 

bearbeidingsmetoden, på grunnlag av en vurdering av dyretettheten på driftsenheten, den 

sannsynlige dødelighetsraten og den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen, skal de 

animalske biproduktene plasseres i en beholder som er konstruert i samsvar med bokstav b) 

(heretter kalt «beholderen») og som er plassert på et særskilt sted i samsvar med bokstav c) 

og d) (heretter kalt «det særskilte stedet»).  
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b)  Beholderen skal 

i) ha en lukkeinnretning, 

ii) være vanntett, lekkasjesikker og hermetisk lukket, 

iii) ha et belegg som hindrer korrosjon, 

iv) være utstyrt med en innretning som styrer utslipp, i samsvar med bokstav e). 

c)  Beholderen skal være plassert på et særskilt sted som er fysisk atskilt fra driftsenheten. 

 Dette stedet skal ha særskilte atkomstveier for flytting av materiale og for 

innsamlingskjøretøyer. 

d)  Beholderen og stedet skal være konstruert og utformet i samsvar med Unionens regelverk for 

miljøvern, med sikte på å hindre lukt og forebygge risiko for grunn og grunnvann. 

e)  Beholderen skal være knyttet til et rør for gassutslipp, som skal være utstyrt med egnede filtre 

for å forebygge spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker og dyr. 

f)  Beholderen skal være lukket under hydrolyseprosessen i minst tre måneder, på en slik måte at 

den ikke kan åpnes av uvedkommende. 

g)  Den driftsansvarlige skal innføre framgangsmåter for å hindre at personalets bevegelser fører 

til spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr. 

h)  Den driftsansvarlige skal 

i) treffe forebyggende tiltak mot fugler, gnagere, insekter og andre skadedyr, 

ii) innføre et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

i)  Den driftsansvarlige skal føre register over 

i) alt materiale som legges i beholderen, 

ii) alt uttak av hydrolysert materiale fra beholderen. 

j)  Den driftsansvarlige skal regelmessig tømme beholderen med sikte på kontroll 

i) av at det ikke forekommer korrosjon, 

ii) for å påvise og hindre at flytende materiale lekker ut i grunnen. 

k)  Etter hydrolysen skal materialet samles inn, brukes og disponeres i samsvar med artikkel 13 

bokstav a)-c) eller artikkel 13 bokstav e) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

l)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

m)  All annen håndtering eller bruk av det hydrolyserte materialet, herunder spredning av det på 

mark, skal være forbudt. 

I.  Kalkbehandling av svine- og fjørfegjødsel 

1. Utgangsmateriale 

 I denne prosessen kan det anvendes husdyrgjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, fra svin og fjøre. 

2.  Bearbeidingsmetode 

a)  Husdyrgjødselens tørrstoffinnhold skal fastsettes ved anvendelse av metoden CEN 

EN 12880:2000(*) «Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og 

vanninnhold».   
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 Til denne prosessen skal tørrstoffinnholdet være mellom 15 % og 70 %. 

b)  Mengden av kalk som skal tilsettes, skal bestemmes på en slik måte at kombinasjonene av tid 

og temperatur som er fastsatt i bokstav f), oppnås. 

c)  De animalske biproduktene som skal bearbeides, skal ha en partikkelstørrelse på 

høyst 12 mm. 

 Ved behov skal størrelsen på partiklene fra husdyrgjødsel reduseres slik at den største tillatte 

partikkelstørrelsen ikke overskrides. 

d)  Husdyrgjødselen skal blandes med ulesket kalk (CaO) med middels til høy reaktivitet på 

mindre enn seks minutter for å oppnå en temperaturstigning på 40 °C i samsvar med kriteriene 

i reaktivitetstest nr. 5.10 i metode CEN EN 459-2:2002(**). 

 Blandingen skal skje i to blandere i linje, med to skruer per blander. 

 Begge blanderne skal 

i) ha en skruediameter på 0,55 m og en skruelengde på 3,5 m, 

ii) drives med en kraft på 30 kW, og skruens rotasjonshastighet skal være 156 rpm, 

iii) ha en behandlingskapasitet på 10 tonn per time. 

 Blandingen skal i gjennomsnitt vare i ca. to minutter. 

e)  Blandingen skal blandes i minst seks timer til en masse med en vekt på minst to tonn. 

f)  Det skal foretas kontinuerlig måling på kontrollsteder i massen for å påvise at blandingen i 

massen oppnår en pH-verdi på minst 12 i løpet av en av følgende perioder, der en av de 

tilsvarende temperaturene skal oppnås: 

i) 60 °C i løpet av 60 minutter, eller 

ii) 70 °C i løpet av 30 minutter. 

g)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

h)  Det skal innføres en permanent skriftlig framgangsmåte som bygger på HACCP-prinsippene. 

i)  Driftsansvarlige har gjennom en validering i samsvar med følgende krav mulighet til å påvise 

for vedkommende myndighet at en prosess der det anvendes annet blandeutstyr enn det som er 

nevnt i bokstav d), eller anvendes dolomittkalk (CaOMgO) i stedet for ulesket kalk, er minst 

like effektiv som prosessen som beskrives i bokstav a)-h). 

 En slik validering skal 

– påvise at det ved anvendelse av et annet blandeutstyr enn det som er nevnt i bokstav d), 

eller av dolomittkalk, kan framstille en blanding med husdyrgjødsel som oppnår de 

parametrene for pH-verdi, tid og temperatur som er nevnt i bokstav f), 

– bygge på kontroll av tid og temperatur i den nedre, midtre og øvre delen av massen, med 

et representativt antall kontrollpunkter (minst fire kontrollpunkter i den nedre delen, som 

skal plasseres høyst 10 cm fra bunnen og høyst 10 cm fra toppen av den nedre delen, ett 

kontrollpunkt i den midtre delen halvveis mellom den øvre og den nedre delen, og fire 

kontrollpunkter i den øvre delen, som skal plasseres høyst 10 cm under overflaten og 

høyst 10 cm under massens øvre del), 

– gjennomføres i to perioder på minst 30 dager, hvorav den ene skal være i den kalde 

årstiden på det geografiske stedet der blandeutstyret skal anvendes.  
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J. Katalytisk flertrinnsprosess for framstilling av fornybare drivstoffer 

1. Utgangsmateriale 

a)  Til denne prosessen kan følgende materiale anvendes: 

i) smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 

(trykksterilisering), 

ii) fiskeolje eller smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er bearbeidet med 

– én av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller 

– når det gjelder materiale fra fiskeolje, én av bearbeidingsmetodene 1-7, 

iii) fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

b)  Det er forbudt å anvende smeltet fett fra kategori 1-materiale til denne prosessen. 

2.  Bearbeidingsmetode 

a)  Det smeltede fettet skal gjennomgå en forbehandling som består av 

i) bleking av det sentrifugerte materialet ved at det passerer gjennom et leirefilter, 

ii) fjerning av resterende uløselige urenheter ved filtrering. 

b)  Det forbehandlede materialet skal gjennomgå en katalytisk flertrinnsprosess som består av et 

trinn med hydro-deoksygenering etter fulgt av et trinn med isomerisering. 

 Materialet må utsettes for et trykk på minst 20 bar ved en temperatur på minst 250 °C i 

minst 20 minutter.» 

  

(*) BS EN 12880:2000, Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og vanninnhold. Den 

europeiske standardiseringskomité. 

(**) Metode CEN EN 459-2:2002 CEN/TC 51 – Sement og byggekalk. Den europeiske standardise-

ringskomité. 

c)  I avsnitt 3 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) iii) andre strekpunkt skal lyde: 

«—  fra annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, brukt som fôr». 

ii) Ny bokstav c) og d) skal lyde: 

«c)  materiale som oppstår gjennom den katalytiske flertrinnsprosessen for framstilling av fornybare 

drivstoffer, kan 

i) dersom det gjelder bensin og andre drivstoffer som oppstår gjennom prosessen, anvendes som 

drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt), 

ii) dersom det gjelder brukt leire fra bleking og slam fra forbehandlingsprosessen nevnt i avsnitt 2 

bokstav J nr. 2 bokstav a) 

– disponeres ved forbrenning eller samforbrenning 

– omdannes til biogass, 

– komposteres eller anvendes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 

bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

d)  den kalkbehandlede blandingen av svine- og fjørfegjødsel kan spres på mark som bearbeidet 

husdyrgjødsel.»  
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3)  I vedlegg V kapittel III avsnitt 3 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Når animalske biprodukter omdannes til biogass eller komposteres sammen med materiale som ikke er av 

animalsk opprinnelse, kan vedkommende myndighet tillate at driftsansvarlige tar representative prøver etter 

pasteuriseringen nevnt i kapittel I avsnitt 1 nr. 1 bokstav a) eller etter kompostering som nevnt i avsnitt 2 

nr. 1, etter det som er relevant, og før disse produktene blandes med materiale som ikke er av animalsk 

opprinnelse, for å kontrollere effektiviteten av henholdsvis omdanningen eller komposteringen av de 

animalske biproduktene.» 

4)  I avsnitt VII kapittel II skal punkt 1-3 lyde: 

«1.  En søknad skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at EFSA skal kunne vurdere den 

foreslåtte alternative metodens sikkerhet, og særlig en beskrivelse av følgende: 

– de kategorier av animalske biprodukter som metoden skal anvendes på, 

– hele prosessen, 

– de tilknyttede biologiske farene for folkehelsen og dyrehelsen, og 

– graden av risikoreduksjon som skal oppnås gjennom prosessen. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal dessuten 

a)  angi hvilke numre i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som får anvendelse, herunder 

materialets fysiske tilstand og, dersom det er relevant, eventuell forbehandling og eventuelt annet 

materiale enn animalske biprodukter som skal anvendes i prosessen, 

b)  inneholde en HACCP-protokoll og et flytskjema som klart angir de enkelte trinn i prosessen, 

identifiserer de kritiske parametrene for inaktivering av relevante sykdomsframkallende stoffer, som 

temperatur, trykk, eksponeringstid, justering av pH-verdi og partikkelstørrelse, og som utfylles med 

tekniske datablader for utstyret som anvendes i prosessen, 

c)  identifisere og karakterisere de biologiske farer for folkehelsen og dyrehelsen som de kategoriene av 

animalske biprodukter som metoden skal anvendes på, innebærer, 

d)  vise at de mest resistente biologiske farene knyttet til den kategorien av materiale som skal bearbeides, i 

alle produkter som framstilles i løpet av prosessen, herunder spillvann, reduseres til minst den grad som 

oppnås gjennom bearbeidingskravene i denne forordning for samme kategori av animalske biprodukter. 

Graden av risikoreduksjon skal bestemmes gjennom validerte direkte målinger, med mindre 

modellering eller sammenlikning med andre prosesser kan godtas. 

3.  Med validerte direkte målinger i henhold til nr. 2 bokstav d) menes  

a)  måling av reduksjonen av levedyktighet/smittsomhet hos endogene indikatororganismer under 

prosessen, dersom indikatoren er 

– konstant til stede i råstoffet i et høyt antall, 

– minst like resistent mot behandlingsprosessens dødelige aspekter som de sykdomsframkallende 

stoffene den skal brukes til overvåking av, men samtidig heller ikke betydelig mer resistent, 

– forholdsvis lett å mengdebestemme, identifisere og bekrefte, eller 

b)  anvendelse av en veldefinert prøveorganisme eller et veldefinert virus, som er innført i et egnet 

prøvingsemne i utgangsmaterialet, 

 Dersom prosessen omfatter flere behandlingstrinn, skal det foretas en vurdering av i hvilken grad de 

enkelte titerreduksjonstrinnene utfyller hverandre, eller om tidligere trinn i prosessen kan ha negativ 

innvirkning på de neste trinnene, 

c)  rapportering av de samlede resultatene gjennom 

i) en nærmere beskrivelse av metoden som er anvendt,  
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ii) en beskrivelse av arten av prøvene som er analysert, 

iii) dokumentasjon av at antall prøver som er analysert, er representativt, 

iv) en begrunnelse for antall prøver som er tatt og valget av målepunkter, 

v) angivelse av de anvendte påvisningsmetodenes følsomhet og spesifisitet, 

vi) framlegging av opplysninger om repeterbarhet og statistisk variabilitet for målingene som er gjort 

under forsøkene, 

vii) en begrunnelse for prionsurrogaters betydning, dersom slike anvendes, 

viii) opplysninger med hensyn til modeller eller sammenligninger med andre prosesser som anvendes, 

om at de faktorene som fører til risikoreduksjon, er velkjente, og at modellen for risikoreduksjon 

er veletablert, dersom det ikke foreligger direkte målinger, 

ix) framlegging av opplysninger for hele prosessen om direkte målinger av alle faktorer som fører til 

risikoreduksjon, som dokumenterer at disse faktorene er anvendt på samme måte for hele partiet 

som er behandlet. 

4.  HACCP-planen nevnt i nr. 2 bokstav b) skal bygge på de kritiske parametrene som anvendes for å oppnå 

risikoreduksjonen, særlig 

– temperatur, 

– trykk, 

– tid og 

– mikrobiologiske kriterier. 

 De kritiske grensene i HACCP-planen skal defineres på grunnlag av resultatene av valideringsforsøket 

og/eller den framlagte modellen. 

 Dersom det kan påvises at prosessen virker tilfredsstillende bare ved å henvise til tekniske parametrer som er 

særskilt knyttet til utstyret som anvendes i prosessen, skal HACCP-planen også omfatte de tekniske 

grenseverdiene som skal oppnås, særlig for energiopptak, antall pumpeslag eller dosering av kjemikalier. 

 Det skal gis opplysninger om de kritiske og tekniske parametrene som skal overvåkes og registreres 

kontinuerlig eller med fastsatte mellomrom, og om metodene som anvendes til måling og overvåking. 

 Det skal tas hensyn til parametrenes variabilitet under typiske produksjonsvilkår. 

 HACCP-planen skal gjenspeile både normale og unormale driftsvilkår / driftsvilkår i nødssituasjoner, 

herunder ved driftsavbrudd, og den skal angi mulige korrigerende tiltak som skal anvendes ved unormale 

driftsvilkår /driftsvilkår i nødssituasjoner. 

5.  Søknadene skal også inneholde tilstrekkelige opplysninger om følgende: 

a)  risikoene som er knyttet til innbyrdes avhengige prosesser, særlig resultatet av en vurdering av mulige 

indirekte virkninger som kan 

i) påvirke graden av risikoreduksjon for en bestemt prosess, 

ii) oppstå i forbindelse med transport eller lagring av produkter som har oppstått gjennom prosessen, 

og i forbindelse med sikker disponering av slike produkter, herunder spillvann,  
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b)  risikoene som er knyttet til den planlagte sluttbruken av produktene, særlig 

i) angivelse av den planlagte sluttbruken av alle produkter som oppstår gjennom prosessen, 

ii) en vurdering av de sannsynlige risikoene for folkehelsen og dyrehelsen og mulige virkninger for 

miljøet, på grunnlag av den risikoreduksjonen som er anslått i samsvar med nr. 2 bokstav d). 

6.  Søknader skal framlegges sammen med dokumentasjon, særlig 

a)  et flytskjema som viser hvordan prosessen fungerer, 

b)  dokumentasjonen nevnt i nr. 2 bokstav d) samt annen dokumentasjon som kan underbygge 

opplysningene som er gitt som ledd i søknaden i henhold til nr. 2. 

7.  Søknader skal inneholde den berørte parts kontaktadresse, herunder navn og fullstendig adresse, 

telefonnummer og/eller faksnummer og/eller e-postadresse til en person som er ansvarlig som eller på vegne 

av den berørte person.» 

5)  I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  Kapittel II nr. 2 bokstav b) xvii) skal lyde: 

«xvii)  når det gjelder utstillingsvarer, ordene “utstillingsvare som ikke er beregnet på konsum” i stedet for 

teksten i bokstav a), 

xviii) når det gjelder fiskeolje til framstilling av legemidler nevnt i kapittel XIII i vedlegg XIII, ordene 

“fiskeolje til framstilling av legemidler” i stedet for teksten i bokstav a), 

xix) når det gjelder husdyrgjødsel som har gjennomgått kalkbehandling som beskrevet i vedlegg IV 

kapittel IV avsnitt 2 bokstav I, ordene “blanding av husdyrgjødsel og kalk”.» 

b)  Kapittel V nr. 3 bokstav d) ii) skal lyde: 

«ii) er beregnet på forskning og andre særskilte formål som nevnt i artikkel 17 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som er godkjent av vedkommende myndighet, 

e) fornybare drivstoffer fra smeltet fett fra kategori 2-materiale, i samsvar med vedlegg IV avsnitt 2 

kapittel IV bokstav J.» 

6)  I vedlegg XI avsnitt 2 kapittel I skal innledende punktum lyde: 

 «Omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel, avledede produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra 

flaggermus skal oppfylle følgende vilkår. Når det gjelder guano fra flaggermus kreves i tillegg 

mottakermedlemsstatens samtykke i henhold til artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009:» 

7)  I vedlegg XIII skal nytt kapittel XIII lyde: 

«KAPITTEL VIII 

Særskilte krav for fiskeolje til framstilling av legemidler 

 Sluttpunkt for fiskeolje til framstilling av legemidler 

 Fiskeolje fra materialer nevnt i vedlegg X kapittel II avsnitt 3 bokstav A.2, som er blitt avsyret med en NaOH-

løsning ved en temperatur på minst 80 °C og som deretter er renset gjennom destillering ved en temperatur på 

minst 200 °C, kan bringes i omsetning for framstilling av legemidler uten begrensninger i henhold til denne 

forordning.» 
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8)  I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I gjøres følgende endringer: 

i) I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

– I innledningen skal bokstav e) erstattes med følgende: 

«e)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, 

sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen “sertifikater/ 

dokumentmodeller” i tabell 1, 

f)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av 

vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og 

anlegg nevnt i artikkel 30.» 

– i tabell 1 rad 1 skal produktbeskrivelsen i annen kolonne erstattes med følgende: 

 «bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til kjæledyr som 

inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til definisjonen i 

artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009». 

ii) I avsnitt 2 skal overskriften lyde: 

«Import av bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til 

kjæledyr som inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til 

definisjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009». 

b)  I kapittel II gjøres følgende endringer: 

i) I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

– I innledningen skal bokstav d) og e) erstattes med følgende: 

«d)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av 

vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og 

anlegg nevnt i artikkel 30, og 

e)  de skal følges under transporten til det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen 

finner sted, av hygienesertifikatet nevnt i kolonnen “sertifikater/dokumentmodeller” i tabell 1, 

eller 

f)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, 

sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen “sertifikater/ 

dokumentmodeller” i tabell 2.» 

– I tabell 2 skal rad 17 erstattes med følgende: 
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«17. Smeltet fett for visse formål 

utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

a)  Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av biodiesel: 

 Kategori 1-, 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 8, 9 og 10. 

b)  Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer 

nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav J: 

 Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 og 10. 

c)  Når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler: 

 Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og artikkel 9 

bokstav f) i) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i 

bokstav c) og p). 

d)  Når det gjelder materiale beregnet på andre formål: 

 Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d), kategori 2-materiale 

nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og artikkel 9 bokstav f) i) og kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i bokstav c) og p). 

Det smeltede fettet skal 

oppfylle kravene i avsnitt 9. 

Tredjestater oppført i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010 og, når det gjelder 

fiskemateriale, tredjestater 

oppført i vedlegg II til 

vedtak 2006/766/EF. 

Vedlegg XV kapittel 10(B).» 
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ii) Avsnitt 9 bokstav a) iii) erstattes med følgende: 

«iii)  når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV 

avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til denne forordning, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 i sistnevnte forordning, 

iv)  når det gjelder annet materiale, kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og bokstav f) i) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 eller kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav c) og p) i sistnevnte forordning,» 

9)  Vedlegg XV kapittel 10 B skal lyde:  
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«KAPITTEL 10 B 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 
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I.1. Avsender 

 Navn: 

 Adresse: 

  Telefonnr.: 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  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 lasten i EU 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

 Telefonnr.: 

I.7.  Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Godkjenningsnr. 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

Navn: 

Adresse:  

Navn: 

Adresse: 

Navn: 

Adresse: 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmidler 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon:  

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli: 

I.23.  Forseglings-/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

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: 

(vitenskapelig navn) 

Varenes 

art 

Virksomhetens godkjenningsnummer 
Framstillingsanlegg 

Antall 

kolli: 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
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ri
n

g
 

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

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8-10, og 

forordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor: 

II.1.  består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.2.  er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

II.2.1  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8-10 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

II.2.2.  når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 142/2011, animalske biprodukter nevnt i artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2.3.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål: 

(2) enten  [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 

(2) og/eller  [- produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

(2) og/eller  [- dyr og deler av dyr som ikke er nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som har dødd på 

annen måte enn ved slakting eller avliving med sikte på konsum, herunder dyr avlivet som ledd i 

sykdomsbekjempelse,] 

(2) og/eller  [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, og som 

i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

(2) og/eller  [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en undersøkelse før slakting, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens lovgivning: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, 

men som ikke viste noen tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, 

fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,]  
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

II.  Hygieneattestasjon  II.a  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

og dyr,] 

(2) og/eller  [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker og dyr,] 

(2) og/eller  [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til konsum,] 

(2) og/eller  [-  følgende materiale fra dyr som ikke viser tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

—  biprodukter fra klekkerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [-  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker,] 

(2) og/eller  [-  dyr og deler som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a) iii)-v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller  [-  huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist noen kliniske tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom de aktuelle produktene,] 

(2) og/eller  [-  fettvev fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som kan overføres gjennom dette materialet til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge 

av en undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

II.2.4.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler eller 

fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

(2) enten  [- spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse formål 

utenfor fôrkjeden 

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

(2) og/eller  [-  hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 ved disponeringstidspunktet,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer oppført i 

gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at disse restmengdene overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

importmedlemsstatens lovgivning,] 

II.3.  det smeltede fettet 

a)  er blitt bearbeidet i samsvar med metode ……………..., som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

b)  er blitt merket for forsendelse til Den europeiske union med glyceroltriheptanoat (GTH), slik at en homogen 

minstekonsentrasjon på minst 250 mg GTH per kilo fett oppnås, 

c)  når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernet, 

d)  er transportert under forhold som hindrer at de kontamineres, og 

e)  er merket på emballasjen eller beholderen med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM‘ ELLER FÔR», 

II.4  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler eller 

fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

(2) enten  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V i forordning 

(EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som 

produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet 

med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument 

som føres inn i kraniehulen.] 

(2) eller  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

Merknader 

Del I: 

— Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

— Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

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

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Rubrikk I.19: bruk relevant HS-kode: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 eller 15.18. 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

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

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

— Rubrikk I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

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

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

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)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

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

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er bare til veterinærformål og 

må følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift:» 

 Stempel: 
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10)  I vedlegg XVI kapittel III skal nytt avsnitt 11 lyde: 

 «Avsnitt 11 

 Offentlige kontroller med hensyn til hydrolyse med etterfølgende disponering 

 Vedkommende myndighet skal gjennomføre kontroller på steder der hydrolyse med etterfølgende disponering 

gjennomføres i samsvar med vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav H. 

 Slike kontroller skal, for å kontrollere at mengden av hydrolysert materiale tilsvarer den mengden som avsendes 

og disponeres, omfatte dokumentkontroller 

a)  av den mengde materiale som hydrolyseres på stedet, 

b)  på virksomheter eller anlegg der det hydrolyserte materialet disponeres. 

 Kontroller skal gjennomføres regelmessig på grunnlag av en risikovurdering. 

 I de første tolv månedene av driften skal det foretas kontrollbesøk på steder der det finnes en beholder for 

hydrolyse, hver gang hydrolysert materiale tas ut av beholderen. 

 Etter de første tolv månedene av driften skal det foretas kontrollbesøk på slike steder hver gang beholderen 

tømmes og det kontrolleres at det ikke forekommer korrosjon og lekkasje i samsvar med vedlegg IV kapittel IV 

avsnitt 2 bokstav H j).» 

 ____________  


