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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 56/2013 

av 16. januar 2013 

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

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*) 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på 

framstilling og omsetning av levende dyr og produkter 

av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på 

eksport av disse. 

2)  I henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 999/2001 er det forbudt å bruke protein fra pattedyr 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 fra og på særlige vilkår er 

det i henhold til vedlegg IV tillatt å fôre andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere med visse former for 

bearbeidet animalsk protein. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2013, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2013 av  

8. november 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 19 av 27.3.2014, s. 1. 

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

4)  I henhold til artikkel 11 i 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 (forordningen om animalske 

biprodukter)(2) er det forbudt å fôre landdyr av en 

bestemt art, bortsett fra pelsdyr, med bearbeidet 

animalsk protein fra dyrekropper eller deler av dyr av 

samme art. Samme artikkel forbyr også fôring av 

oppdrettsfisk med bearbeidet animalsk protein fra 

kropper eller deler av oppdrettsfisk av samme art. 

5)  Kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet 

— TSE-veikart 2: Et strategidokument om overførbar 

spongiform encefalopati for 2010-2015(3) — ble vedtatt 

16. juli 2010. Den skisserer mulige framtidige endringer 

av Unionens regelverk om TSE. Den understreker også 

at en eventuell gjennomgåelse av TSE-reglene 

hovedsakelig bør skje på grunnlag av vitenskapelige råd 

og tekniske sider knyttet til kontroll og håndheving av 

de nye tiltakene. 

6)  Nevnte melding omhandler blant annet gjennomgåelsen 

av gjeldende regler om fôrforbud fastsatt i Unionens 

regelverk. På grunnlag av to vitenskapelige uttalelser 

avgitt av vitenskapsgruppen for biologiske farer 

(BIOHAZ) ved Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) henholdsvis 24. januar 

2007(4) og 17. november 2007(5) fastslås det i 

meldingen at det ikke er påvist TSE i andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere under naturlige 

forhold, og at risikoen for overføring av bovin 

  

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

(3) KOM(2010) 0384. 

(4) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for biologiske farer på anmodning 

fra Europaparlamentet om vurderingen av helserisikoer ved fôring 

av drøvtyggere med fiskemel med hensyn til risikoen for TSE, The 

EFSA Journal (2007), 443, s. 1-26. 

(5) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for biologiske farer på anmodning 

fra Europaparlamentet om visse aspekter knyttet til fôring av 

produksjonsdyr med animalske proteiner, The EFSA Journal 

(2007) 576, s. 1-41. 
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spongiform encefalopati (BSE) mellom andre dyr enn 

drøvtyggere er ubetydelig så lenge man unngår 

resirkulering innenfor samme art. Følgelig er 

konklusjonen i meldingen at en oppheving av forbudet 

mot å bruke bearbeidet animalsk protein fra andre dyr 

enn drøvtyggere i fôr til andre dyr enn drøvtyggere bør 

kunne overveies, men uten å oppheve det eksisterende 

forbudet mot resirkulering innenfor samme art, og bare 

dersom det finnes validerte analysemetoder for å fastslå 

hvilken art det aktuelle bearbeidede animalske proteinet 

er framstilt fra, og dersom det sikres at bearbeidet 

animalsk protein fra ulike arter håndteres separat. 

7)  Den 29. november 2010 vedtok Rådet sine konklusjoner 

vedrørende nevnte melding(1). I konklusjonene 

anerkjennes den avgjørende betydningen forbudet mot å 

bruke bearbeidet animalsk protein i fôr til 

produksjonsdyr har for å hindre spredningen av BSE 

gjennom fôrkjeden, og dermed dets viktige rolle når det 

gjelder å redusere forekomsten av denne sykdommen 

hos storfebestanden. I henhold til disse konklusjonene 

bør det dessuten være en forutsetning for en eventuell 

gjeninnføring av bruken av bearbeidet animalsk protein 

fra andre dyr enn drøvtyggere i fôr til andre dyr enn 

drøvtyggere at det finnes effektive og validerte tester for 

å kunne skille mellom bearbeidet animalsk protein fra 

ulike dyrearter, og at det også har vært foretatt en 

grundig analyse av risikoene ved denne lempningen for 

dyrs og menneskers helse. 

8)  Den 9. desember 2010 vedtok BIOHAZ-gruppen ved 

EFSA en vitenskapelig uttalelse om gjennomgåelsen av 

den kvantitative risikovurderingen av BSE-risikoen ved 

bruk av bearbeidede animalske proteiner(2).  På 

grunnlag av Unionens BSE-overvåkingsdata fra 2009, 

med en antatt kontaminering av bearbeidet animalsk 

protein fra andre dyr enn drøvtyggere på 0,1% 

(deteksjonsgrensen for bearbeidet animalsk protein i 

fôr) og etter EFSAs modell for kvantitativ 

risikovurdering av bearbeidede animalske proteiner, 

konkluderer uttalelsen med at samlet gjennomsnittlig 

BSE-smitte i storfefôr per år i Unionen ville tilsvare en 

Co ID50 (Cattle Oral Infectious Dose 50 %) på 0,2. 

Dette skulle i henhold til uttalelsen innebære en 

forventet økning på mindre enn ett BSE-smittet dyr årlig 

i Unionens storfebestand, med en øvre konfidensgrense 

på 95 %. 

9)  I Europaparlamentets resolusjon av 8. mars 2011 om 

EUs proteinunderskudd: Hva er løsningen på et 

langvarig problem?(3) oppfordres Kommisjonen til å 

legge fram for Parlamentet og Rådet forslag til 

regelverk om å tillate bruk av bearbeidet animalsk 

  

(1) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889-

ad01re01.en10.pdf 

(2) Uttalelse fra vitenskapsgruppen for biologiske farer om 

gjennomgåelsen av den kvantitative risikovurderingen av BSE-

risikoen ved bruk av bearbeidede animalske proteiner, The EFSA 

Journal 2011;9(1):1947. 

(3) Tekst vedtatt, P7_TA(2011)0084. 

protein fra slakteavfall til framstilling av fôr til 

enmagede dyr (svin og fjørfe), forutsatt at ingrediensene 

kommer fra kjøtt som er godkjent for konsum, og at 

forbudet mot resirkulering innenfor samme art og 

påtvungen kannibalisme fullt ut gjennomføres og 

kontrolleres. 

10)  Europaparlamentets resolusjon av 6. juli 2011 om EUs 

regelverk om overførbar spongiform encefalopati (TSE) 

og om tilknyttede fôr- og næringsmiddelkontroller — 

gjennomføring og utsikter(4) støtter, særlig i lys av det 

rådende proteinunderskuddet i Unionen, Kommisjonens 

forslag om å oppheve forbudet i Unionens regelverk 

mot fôring av andre dyr enn drøvtyggere med bearbeidet 

animalsk protein, forutsatt at dette bare gjelder dyr som 

ikke er planteetere, og at visse vilkår er oppfylt. 

11)  Det oppfordres i nevnte resolusjon til å sikre at de 

framstillings- og steriliseringsmetoder som anvendes for 

bearbeidet animalsk protein, oppfyller de høyeste 

sikkerhetsstandarder og er i samsvar med reglene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, og at den 

nyeste og sikreste tilgjengelige teknologi anvendes. Det 

oppfordres dessuten til at gjeldende forbud mot 

resirkulering innenfor samme art opprettholdes, at 

framstillingskanalene for bearbeidet animalsk protein 

fra ulike arter må være helt atskilt, og at adskillelsen av 

disse framstillingskanaler kontrolleres av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og revideres av 

Kommisjonen. Resolusjonen fastslår videre at 

fôrforbudet ikke kan oppheves før det finnes en pålitelig 

artsspesifikk metode for å fastslå hvilke dyrearter 

proteinene i fôret som inneholder bearbeidet animalsk 

protein, er framstilt fra, slik at resirkulering innenfor 

samme art og forekomst av bearbeidet animalsk protein 

kan utelukkes, og at framstilling av bearbeidet animalsk 

protein fra kategori 1- eller kategori 2-materiale blir 

forbudt og bare kategori 3-materiale egnet til konsum 

kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk 

protein. Nevnte resolusjon avviser bruken av bearbeidet 

animalsk protein i fôr til drøvtyggere dersom det er fra 

drøvtyggere eller andre dyr enn drøvtyggere. 

12)  Den 9. mars 2012 godkjente Den europeiske unions 

referanselaboratorium for animalske proteiner i fôrvarer 

(EURL-AP) en ny diagnostisk, DNA-basert metode som 

kan påvise svært lave nivåer av materiale fra 

drøvtyggere i fôr(5). Denne metoden kan brukes til å 

gjennomføre rutinekontroller av bearbeidet animalsk 

protein og fôrblandinger som inneholder bearbeidet 

animalsk protein, for å kontrollere at disse ikke 

inneholder proteiner fra drøvtyggere. 

13)  Det finnes i dag ingen validert diagnostisk metode som 

kan påvise forekomst av materiale fra svin eller fjørfe i 

fôr. Det ville derfor ikke være mulig å kontrollere at 

forbudet mot resirkulering innenfor samme art 

  

(4) Tekst vedtatt, P7_TA(2011)0328. 

(5) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10 
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gjennomføres korrekt dersom det på ny blir tillatt å 

bruke bearbeidet animalsk protein fra svin i fôr til fjørfe 

og bearbeidet animalsk protein fra fjørfe i fôr til svin. 

14)  Akvakulturproduksjon medfører ikke noe problem når 

det gjelder etterlevelse av forbudet mot resirkulering 

innenfor samme art, ettersom de gjeldende 

håndteringskravene for bruk av fiskemel i fôr til 

akvakulturdyr allerede har vist seg å være effektive. 

15)  Med unntak av fiskemel og fôrblandinger som 

inneholder fiskemel, som allerede er tillatt som fôr til 

andre dyr enn drøvtyggere, bør bearbeidet animalsk 

protein fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger 

som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, derfor 

på ny tillates til fôring av akvakulturdyr. Strenge krav 

bør gjelde ved innsamling, transport og bearbeiding av 

nevnte produkter for å unngå enhver risiko for 

krysskontaminering med protein fra drøvtyggere. 

Dessuten bør det regelmessig tas prøver og analyser av 

det bearbeidede animalske proteinet og fôrblandinger 

som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, for å 

kontrollere at det ikke forekommer krysskontaminering 

med proteiner fra drøvtyggere. 

16)  Forbudet mot å fôre akvakulturdyr med bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, som 

fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, 

bør derfor oppheves. Av hensyn til klarhet i Unionens 

regelverk bør hele vedlegg IV erstattes av vedlegg IV 

som angitt i vedlegget til denne forordning. 

17)  I punkt 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 

vises det til definisjoner av fôrvarer og animalske 

biprodukter som ikke er beregnet på konsum, som er 

fastsatt i unionsrettsakter som senere er blitt opphevet. 

Av hensyn til klarhet i Unionens regelverk bør disse 

henvisningene erstattes med henvisninger til de 

respektive definisjoner inntatt i rettsakter som er i kraft. 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

18)  Ettersom medlemsstatene og de økonomiske aktører i 

fôrvaresektoren behøver tilstrekkelig tid til å kunne 

tilpasse sine framgangsmåter for kontroll til de nye 

kravene som innføres ved denne forordning, bør denne 

forordning ikke umiddelbart få anvendelse idet den trer i 

kraft. 

19)  Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

20)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1)  Vedlegg I nr. 1 skal lyde: 

«1.  I denne forordning får følgende definisjoner i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*), 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(**), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(***), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009(****) og rådsdirektiv 2006/88/EF(*****) anvendelse: 

a)  definisjonen av «produksjonsdyr» i artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  følgende definisjoner i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011: 

i) «pelsdyr» i nr. 1, 

ii) «blodprodukter» i nr. 4, 

iii) «bearbeidet animalsk protein» i nr. 5, 

iv) «fiskemel» i nr. 7, 

v) «kollagen» i nr. 11, 

vi) «gelatin» i nr. 12, 

vii) «hydrolyserte proteiner» i nr. 14, 

viii) «boksefôr til kjæledyr» i nr. 16, 

ix) «fôr til kjæledyr» i nr. 19, 

x) «bearbeidet fôr til kjæledyr» i nr. 20, 

c)  definisjonen av «fôr» i artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

d)  i forordning (EF) nr. 767/2009: 

i) «fôrmidler» i artikkel 3 nr. 2 bokstav g), 

ii) «fôrblanding» i artikkel 3 nr. 2 bokstav h), 

iii) «fullfôr» i artikkel 3 nr. 2 bokstav i), 

e)  i direktiv 2006/88/EF: 

i) «akvakulturdyr» i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), 

ii) «akvatisk dyr» i artikkel 3 nr. 1 bokstav e). 

____________ 

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

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

(***) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(****) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(*****) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.» 

2)  Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

FÔRVARER 

KAPITTEL I 

Utvidelse av forbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 

I samsvar med artikkel 7 nr. 2 skal forbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 utvides til å omfatte fôring 

a)  av drøvtyggere med dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og fôrblandinger som 

inneholder disse produkter,  



2.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/5 

 

b)  av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, med 

i) bearbeidet animalsk protein, 

ii) kollagen og gelatin med opprinnelse fra drøvtyggere, 

iii) blodprodukter, 

iv) hydrolysert protein av animalsk opprinnelse, 

v) dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, 

vi) fôr som inneholder produktene oppført i nr. i)–v). 

KAPITTEL II 

Unntak fra forbudene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og i kapittel 1 

 I samsvar med første ledd i artikkel 7 nr. 3 skal forbudene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og i kapittel I ikke få anvendelse 

på fôring av 

a)  drøvtyggere med 

i) melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter, 

ii) egg og eggprodukter, 

iii) kollagen og gelatin fra andre dyr enn drøvtyggere, 

iv) hydrolyserte proteiner fra 

— deler av andre dyr enn drøvtyggere eller 

— huder og skinn fra drøvtyggere, 

v) fôrblandinger som inneholder produktene oppført i nr. i)–iv) ovenfor, 

b)  andre produksjonsdyr enn drøvtyggere med følgende fôrmidler og fôrblandinger: 

i) hydrolyserte proteiner fra deler av andre dyr enn drøvtyggere eller av huder og skinn fra drøvtyggere, 

ii) fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, som framstilles, bringes i omsetning og brukes i 

samsvar med de alminnelige vilkår fastsatt i kapittel III og de særlige vilkår fastsatt i kapittel VI avsnitt A, 

iii) dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og fôrblandinger som inneholder slike 

fosfater, som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med de alminnelige vilkår fastsatt i 

kapittel III og de særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt B, 

iv) blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder slike blodprodukter, som 

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

særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt C, 

c)  akvakulturdyr med annet bearbeidet animalsk protein enn fiskemel fra andre dyr enn drøvtyggere og 

fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, som framstilles, bringes i omsetning og brukes 

i samsvar med de alminnelige vilkår fastsatt i kapittel III og de særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt D, 

d)  ikke avvente drøvtyggere med melkeerstatninger som inneholder fiskemel, som framstilles, bringes i omsetning 

og brukes i samsvar med særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt E, 

e)  produksjonsdyr med fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og fôrblandinger som inneholder slike fôrmidler, som 

er kontaminert med en ubetydelig mengde beinsplinter fra ikke-tillatte dyrearter. Medlemsstatene kan bare 

benytte dette unntaket dersom de på forhånd har gjennomført en risikovurdering som har bekreftet at risikoen 

for dyrs helse er ubetydelig. Denne risikovurderingen må ta hensyn minst til følgende:   
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i) kontamineringens omfang, 

ii) kontamineringens art og kilde, 

iii) den tiltenkte bruken av det kontaminerte fôret. 

KAPITTEL III 

Alminnelige vilkår for anvendelsen av visse unntak fastsatt i kapittel II 

AVSNITT A 

Transport 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 som ikke brukes til transport av fôr beregnet på drøvtyggere: 

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

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, skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i 

minst to år. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer og containere som tidligere er brukt til transport av produktene oppført i nevnte 

nummer, senere brukes til transport av fôr beregnet på drøvtyggere, forutsatt at de på forhånd er rengjort i samsvar 

med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet, for å unngå 

krysskontaminering. 

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

myndighet i minst to år. 

3.  Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk som inneholder bearbeidet 

animalsk protein fra slike dyr, skal transporteres i kjøretøyer og containere som ikke brukes til transport av fôr 

beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr. 

4.  Som unntak fra nr. 3 kan kjøretøyer og containere som tidligere er brukt til transport av produktene omhandlet i 

nevnte nummer, senere brukes til transport av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

akvakulturdyr, forutsatt at de på forhånd er rengjort i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er 

forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet, for å unngå krysskontaminering. 

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

myndighet i minst to år. 

AVSNITT B 

Framstilling av fôrblandinger beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere 

1.  Fôrblandinger som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere og inneholder følgende 

fôrmidler, skal framstilles i virksomheter som ikke framstiller fôrblandinger til drøvtyggere, og som er godkjent av 

vedkommende myndighet: 

a)  fiskemel, 

b)  dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, 

c)  blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet etter stedlig tilsyn tillate framstilling av fôrblandinger til 

drøvtyggere i virksomheter som også framstiller fôrblandinger til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, og som 

inneholder produktene oppført i nevnte nummer, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal framstilles og under lagring, transport og emballering oppbevares i 

anlegg som er fysisk atskilt fra de anlegg der fôrblandinger for andre dyr enn drøvtyggere framstilles og 

oppbevares,  
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b)  registre over innkjøp og bruk av produktene oppført i nr. 1 og salg av fôrblandinger som inneholder nevnte 

produkter, må være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år, 

c)  det skal regelmessig tas prøver og analyser av fôrblandinger beregnet på drøvtyggere for å kontrollere at det 

ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse, gjennom bruk av de analysemetoder for 

bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt i vedlegg VI til 

kommisjonsforordning (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 

prinsippene om risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP); resultatene av slike prøvetakinger og 

analyser skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år. 

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

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

a)  de må være registrert av vedkommende myndighet, 

b)  de må bare ha ansvar for andre dyr enn drøvtyggere, 

c)  de må framstille fullfôr til bruk utelukkende i samme driftsenhet, 

d)  alle fôrblandinger som inneholder fiskemel, og som brukes i framstillingen av fullfôr, skal inneholde høyst 

50 % råprotein, 

e)  alle fôrblandinger som inneholder dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, og som brukes i 

framstillingen av fullfôr, skal inneholde høyst 10 % totalt fosfor, 

f)  alle fôrblandinger som inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, og som brukes i framstillingen 

av fullfôr, skal inneholde høyst 50% totalt protein. 

AVSNITT C 

Import av fôrmidler og fôrblandinger beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

pelsdyr 

Før frigivelse for fri omsetning i Unionen skal importørene sikre at hver enkelt forsendelse av følgende fôrmidler og 

fôrblandinger som er beregnet på fôring av andre dyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, i samsvar med kapittel II i 

dette vedlegg analyseres i samsvar med de analysemetoder 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: 

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

b)  blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, 

c)  fôrblandinger som inneholder fôrmidlene oppført i bokstav a) og b). 

AVSNITT D 

Bruk og lagring på driftsenheter av fôr beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere 

1.  Bruk og lagring av følgende fôr skal være forbudt på driftsenheter som holder arter av produksjonsdyr som slikt fôr 

ikke er beregnet på: 

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

b)  dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, 

c)  blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, 

d)  fôrblandinger som inneholder fôrmidlene oppført i bokstav a)-c). 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet godkjenne bruk og lagring av fôrblandinger nevnt i nr. 1 

bokstav d) i driftsenheter som holder arter av produksjonsdyr som fôrblandingen ikke er beregnet på, forutsatt at 

det er gjennomført tiltak på driftsenheten for å hindre at slik fôrblanding gis til dyrearter som den ikke er beregnet 

på.  
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KAPITTEL IV 

Særlige vilkår for anvendelsen av unntak fastsatt i kapittel II 

AVSNITT A 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, som er beregnet på 

fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, 

som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr: 

a)  fiskemelet skal framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra akvatiske 

dyr, med unntak av havpattedyr, 

b)  handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager fiskemel og fôrblandinger som inneholder 

fiskemel, og all emballasje som inneholder slike produkter, skal være tydelig merket med ordene «inneholder 

fiskemel — skal ikke gis til drøvtyggere». 

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 

Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager dikalsiumfosfat eller trikalsiumfosfat av 

animalsk opprinnelse, fôrblandinger som inneholder slike fosfater, og all emballasje som inneholder slike produkter, 

skal være tydelig merket med ordene «inneholder dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse — skal 

ikke gis til drøvtyggere». 

AVSNITT C 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som 

inneholder slike produkter, som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og 

fôrblandinger som inneholder slike blodprodukter, som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, 

bortsett fra pelsdyr: 

a)  Blodet som er beregnet på framstilling av blodprodukter, skal framstilles av slakterier som ikke slakter 

drøvtyggere, og som er registret av vedkommende myndighet som et slakteri som ikke slakter drøvtyggere. 

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

framstiller blod fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på framstilling av blodprodukter til bruk i fôr til andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere. 

 Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon har fastslått at tiltakene som 

tar sikte på å forhindre krysskontaminering mellom blod fra drøvtyggere og blod fra andre dyr enn drøvtyggere, er 

effektive. 

 Disse tiltakene skal omfatte følgende minstekrav: 

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

av drøvtyggere, 

ii)  blod fra andre dyr enn drøvtyggere skal samles inn, lagres, transporteres og emballeres i anlegg som er fysisk 

atskilt fra anlegg brukt til blod fra drøvtyggere, 

iii)  det skal regelmessig tas prøver og foretas analyser av blod fra andre dyr enn drøvtyggere for å avdekke 

forekomst av proteiner fra drøvtyggere. Analysemetoden som benyttes, må være vitenskapelig validert for 

dette formål. Hyppigheten av prøvetaking og analyser må fastsettes på grunnlag av en risikovurdering utført av 

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

b)  Blod som er beregnet på framstilling av blodprodukter til andre dyr enn drøvtyggere, skal transporteres til et 

bearbeidingsanlegg i kjøretøyer og containere som utelukkende brukes til transport av blod fra andre dyr enn 

drøvtyggere. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan kjøretøyer og containere som tidligere er brukt til transport av blod fra 

drøvtyggere, brukes til transport av blod fra andre dyr enn drøvtyggere, forutsatt at de på forhånd er grundig 

rengjort i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet, for 

å unngå krysskontaminering. Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være 

tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst to år.  
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c)  Blodproduktene skal framstilles i et bearbeidingsanlegg som utelukkende bearbeider blod fra andre dyr enn 

drøvtyggere. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan vedkommende myndighet tillate framstilling av blodprodukter til bruk i fôr 

til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere i bearbeidingsanlegg som bearbeider blod fra drøvtyggere. 

 Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon har fastslått at tiltakene som 

tar sikte på å forhindre krysskontaminering, er effektive. 

 Disse tiltakene skal omfatte følgende minstekrav: 

i) framstillingen av blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere må skje i et lukket system som holdes fysisk 

atskilt fra det som brukes til framstilling av blodprodukter fra drøvtyggere, 

ii) innsamling, lagring, transport og emballering av råvarer i bulk og ferdige produkter i bulk fra andre dyr enn 

drøvtyggere skal foregå i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg brukt til råvarer i bulk og ferdige produkter i 

bulk fra drøvtyggere,  

iii) det skal anvendes en framgangsmåte som vedvarende sikrer håndteringen av blod fra henholdsvis drøvtyggere 

og andre dyr enn drøvtyggere og tilsvarende blodprodukter, 

iv) det skal regelmessig tas prøver og analyser av blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere for å kontrollere at 

ikke forekommer krysskontaminering med blodprodukter fra drøvtyggere, gjennom bruk av de analysemetoder 

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 prinsippene om 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP); resultatene av slike prøvetakinger og analyser skal være 

tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år. 

d)  handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager blodprodukter, fôrblandinger som 

inneholder blodprodukter, og all emballasje som inneholder slike produkter, skal være tydelig merket med ordene 

«inneholder blodprodukter — skal ikke gis til drøvtyggere». 

AVSNITT D 

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

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

akvakulturdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein, bortsett fra fiskemel, fra 

andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr: 

a)  Animalske biprodukter som er beregnet på framstilling av bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, 

skal framstilles av enten slakterier som ikke slakter drøvtyggere, og som er registret av vedkommende myndighet 

som et slakteri som ikke slakter drøvtyggere, eller av nedskjæringsanlegg som ikke utbeiner eller kutter opp kjøtt 

fra drøvtyggere. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår 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. 

 Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon 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 må utføres i linjer som er fysisk atskilt fra linjer som brukes til slakting 

av drøvtyggere, 

ii) 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, 

iii) 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, må være vitenskapelig 

validert for dette formål. 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.  
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b)  Animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere som er beregnet på framstilling av bearbeidet animalsk 

protein som nevnt i dette avsnitt, skal transporteres til et bearbeidingsanlegg i kjøretøyer og containere som ikke 

brukes til transport av animalske biprodukter fra drøvtyggere. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan de transporteres i kjøretøyer og containere som tidligere er brukt til 

transport av animalske biprodukter fra drøvtyggere, forutsatt at de på forhånd er rengjort i samsvar med en 

dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet, for å unngå 

krysskontaminering. 

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

myndighet i minst to år. 

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 

eller nedskjæringsanlegg som omhandlet i bokstav a). 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan vedkommende myndighet tillate framstilling av bearbeidet animalsk 

protein som nevnt i dette avsnitt, i bearbeidingsanlegg som bearbeider animalske biprodukter fra drøvtyggere. 

 Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon har fastslått at tiltakene som 

tar sikte på å forhindre krysskontaminering mellom bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, er effektive. 

 Disse forbyggende tiltak skal omfatte følgende minstekrav: 

i) framstilling av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere må skje i et lukket system som 

holdes fysisk atskilt fra det som brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein som omhandlet i dette 

avsnitt, 

ii) lagring og transport av animalske biprodukter fra drøvtyggere skal foregå i anlegg som er fysisk atskilt fra 

anlegg brukt til animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, 

iii) lagring og emballering av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere skal foregå i anlegg som er fysisk atskilt 

fra anlegg brukt til ferdige produkter fra andre dyr enn drøvtyggere, 

iv) det skal regelmessig tas prøver og analyser av bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, for å 

kontrollere at det ikke forekommer krysskontaminering med bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, 

gjennom bruk av de analysemetoder 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 prinsippene om risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP); resultatene av slike 

prøvetakinger og analyser skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år. 

d)  Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, skal framstilles i virksomheter 

som er godkjent for dette formål av vedkommende myndighet, og som utelukkende brukes til framstilling av fôr til 

akvakulturdyr. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår gjelder følgende: 

i) Vedkommende myndighet kan etter stedlig tilsyn tillate framstilling av fôrblandinger til akvakulturdyr i 

virksomheter som også framstiller fôrblandinger til andre produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

— fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal framstilles og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anlegg der fôrblandinger for andre dyr enn drøvtyggere 

framstilles og oppbevares, 

— fôrblandinger beregnet på akvakulturdyr skal framstilles og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anlegg der fôrblandinger for andre dyr enn drøvtyggere 

framstilles og oppbevares, 

— registre over innkjøp og bruk av bearbeidet animalsk protein omhandlet i dette avsnitt og salg av 

fôrblandinger som inneholder nevnte protein, må 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 analysemetoder 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 må være tilgjengelige for vedkommende 

myndighet i minst fem år.  
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ii) det kreves ikke en særlig tillatelse til framstilling 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, 

— de har bare ansvar for akvakulturdyr, 

— de framstiller fullfôr for akvakulturdyr til bruk utelukkende i samme driftsenhet, og 

— fôrblandingen som inneholder bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, inneholder høyst 50 % 

totalt protein. 

e)  Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager bearbeidet animalsk protein nevnt i dette 

avsnitt, og all emballasje skal være tydelig merket med følgende ord: «bearbeidet animalsk protein fra andre dyr 

enn drøvtyggere — skal ikke brukes til framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr og 

pelsdyr». 

 Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager fôrblandingen for akvakulturdyr som 

inneholder bearbeidet animalsk protein nevnt i dette avsnitt, og all emballasje skal være tydelig merket med 

følgende ord: «inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere — skal ikke gis til 

produksjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr». 

AVSNITT E 

Særlige vilkår for framstilling, omsetning og bruk av melkeerstatninger som inneholder fiskemel, til fôring av ikke 

avvente drøvtyggere 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling, omsetning og bruk av melkeerstatninger som inneholder 

fiskemel, til fôring av ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter: 

a)  Fiskemel som brukes i melkeerstatninger, skal framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til 

framstilling av produkter fra vanndyr, med unntak av havpattedyr, og skal oppfylle de alminnelige vilkår fastsatt i 

kapittel III. 

b)  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. 

c)  Melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter, 

skal framstilles i virksomheter som ikke framstiller andre fôrblandinger til drøvtyggere, og som er godkjent for 

dette formål av vedkommende myndighet. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan vedkommende myndighet etter stedlig tilsyn tillate framstilling 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 må 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 

pakking. 

ii) Andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere må framstilles 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, må 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 analysemetoder 

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 må være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år.  
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d)  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 analysemetoder 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. 

e)  Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, som ledsager melkeerstatninger som inneholder 

fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter, og all emballasje som inneholder 

slike melkeerstatninger, skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — skal ikke gis til andre 

drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere». 

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

arter, skal transporteres i kjøretøyer og containere som ikke brukes til transport av annet fôr beregnet på 

drøvtyggere. 

 Som unntak fra dette særlige vilkår kan kjøretøyer og containere som senere skal brukes til transport av andre 

fôrmidler i bulk beregnet på drøvtyggere, brukes til transport av melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel 

beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter, forutsatt at slike kjøretøyer og containere på 

forhånd er rengjort i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende 

myndighet, for å unngå krysskontaminering. Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette 

være tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst to år. 

g)  På driftsenheter der det holdes drøvtyggere, skal det treffes tiltak på driftsenheten 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 

vilkår overholdes. 

KAPITTEL V 

Generelle krav 

AVSNITT A 

Lister 

Medlemsstatene skal ajourføre og offentliggjøre lister over 

a)  de slakterier som blodet framstilt i samsvar med bokstav a) i kapittel IV avsnitt C kan komme fra, 

b)  godkjente bearbeidingsanlegg som framstiller blodprodukter i samsvar med bokstav c) i kapittel IV avsnitt C, 

c)  de slakterier og nedskjæringsanlegg som animalske biprodukter beregnet på bruk i framstillingen av bearbeidet 

animalsk protein i samsvar med bokstav a) i kapittel IV avsnitt C kan komme fra, 

d)  godkjente bearbeidingsanlegg som framstiller bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og driver i 

samsvar med bokstav c) i kapittel IV avsnitt D, 

e)  godkjente virksomheter nevnt i kapittel III avsnitt B, i bokstav d) i kapittel IV avsnitt D og i bokstav c) i kapittel IV 

avsnitt E, 

f)  hjemmeblandere som er registrert og driver i samsvar med vilkårene fastsatt i kapittel III avsnitt B og bokstav d) i 

kapittel IV avsnitt D. 

AVSNITT B 

Transport av fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere 

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

bokstav a), b) og c) under, skal transporteres i kjøretøyer og containere som ikke brukes til transport 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.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer og containere som tidligere er brukt til transport av fôrmidler i bulk og 

fôrblandinger i bulk oppført i nevnte nummer, senere brukes til transport av fôrvarer beregnet på andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at de på forhånd er rengjort i samsvar med en dokumentert framgangsmåte 

som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet, for å unngå krysskontaminering. 

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

myndighet i minst to år. 

AVSNITT C 

Framstilling av fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere 

Fôrmidler som inneholder andre produkter fra drøvtyggere enn de som er oppført i bokstav a), b) og c), skal ikke 

framstilles i virksomheter som framstiller 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. 

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 

de som er oppført i bokstav a), b) og c), 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. 

AVSNITT E 

Eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder slikt protein 

1.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og produkter som inneholder slikt protein, skal være 

forbudt. 

 Som unntak gjelder forbudet ikke for bearbeidet fôr til kjæledyr, herunder boksefôr til kjæledyr, som inneholder 

bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, og som er behandlet og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

2.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og produkter som inneholder slikt protein, 

skal bare tillates dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  De er beregnet på bruk som ikke er forbudt i henhold til artikkel 7 og dette vedlegg. 

b)  Før eksporten finner sted, skal det være inngått en skriftlig avtale mellom eksportmedlemsstatens 

vedkommende myndighet eller Kommisjonen og importtredjestatens vedkommende myndighet der 

importtredjestaten forplikter seg til å overholde den tiltenkte bruken og til ikke å gjenutføre det bearbeidede 

animalske proteinet eller produkter som inneholder slikt protein, til bruk som er forbudt i henhold til artikkel 7 

og dette vedlegg. 

3.  Skriftlige avtaler som er inngått i samsvar med nr. 2 bokstav b) over, skal legges fram for Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

4.  Nr. 2 og 3 skal ikke få anvendelse på eksport av 

a)  fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, 

b)  fôrblandinger beregnet på akvakulturdyr, 

c)  fôr til kjæledyr.  
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AVSNITT F 

Offentlige kontroller 

1.  Offentlige kontroller som foretas av vedkommende myndighet for å kontrollere at reglene fastsatt i dette vedlegg 

overholdes, skal omfatte inspeksjoner og prøvetaking for analyse av bearbeidet animalsk protein og fôr i samsvar 

med de analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt 

i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009. 

2.  Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere kompetansen ved laboratoriene som foretar analyser i 

forbindelse med slike offentlige kontroller, særlig ved å vurdere resultatene av ringprøvinger. 

 Dersom kompetansen ikke anses å være tilfredsstillende, skal laboratoriet som korrigerende tiltak som et minimum 

gi laboratoriepersonalet ny opplæring før ytterligere analyser kan utføres. 

___________ 

(*) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1.». 

____________________  


