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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 717/2013 

av 25. juli 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysningene om dyrs velferd i visse 

modeller for hygienesertifikater(*) 

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 (forordningen om animalske 

biprodukter)(1), særlig artikkel 42 nr. 2 bokstav d) første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  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 veteri-

nærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv(2) 

fastsettes det at forsendelser av animalske biprodukter 

og avledede produkter for import til eller transitt 

gjennom Unionen skal følges av hygienesertifikater i 

samsvar med modellene fastsatt i vedlegg XV. 

2)  I visse modeller for sertifikater som er oppført i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 142/2011, er det fastsatt at en 

offentlig veterinær skal bekrefte overholdelse av 

bestemmelser om dyrs velferd fastsatt i rådsdirektiv 

93/119/EF av 22. desember om vern av dyr på 

tidspunktet for slakting eller avliving(3). 

3)  Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av  

24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving(4) opphevet og erstattet direktiv 93/119/EF. 

Forordning (EF) nr. 1099/2009 får anvendelse fra  

1. januar 2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2015 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. 7. 

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

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

(3) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

(4) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 

4)  Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å ajourføre 

erklæringene om dyrs velferd i modellene for hygiene-

sertifikater i kapittel 3 D, kapittel 3 F nr. II.1.3 bokstav 

b) iv) og i kapittel 8 nr. II.2.2 bokstav b) iv) i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

5)  For å unngå handelsforstyrrelser bør bruk av sertifikater 

som er utstedt i samsvar med forordning (EU) 

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

godkjennes i en overgangsperiode. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. januar 2014 kan forsendelser 

av produkter av animalsk opprinnelse som følges av 

hygienesertifikater utstedt før 1. desember 2013, og som er i 

samsvar med modellene fastsatt i vedlegg XV til forordning 

(EU) nr. 142/2011, slik de var før endringene innført ved denne 

forordning, fortsatt innføres til Unionen. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2013. 

2020/EØS/57/09 

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

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/393 

 

VEDLEGG 

I vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Kapittel 3 D skal lyde: 

«KAPITTEL 3 D 

Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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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 forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.9. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

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.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

til bruk i fôr til pelsdyr 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr.1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr/animalske biprodukter beskrevet ovenfor: 

II.1. består av animalske biprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av animalske biprodukter som: 

 a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante kravene til dyrs og menneskers helse fastsatt i: 

  kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som har vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest og 

smittsomt blæreutslett hos gris i de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i dette tidsrommet (bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

 

  og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som er oppført i nevnte forordning, og som har vært fri for Newcastle disease og aviær 

influensa i de siste tolv månedene, 

  og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(5), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som er oppført i nevnte forordning, og som har vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, 

klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease og aviær influensa i 

de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i dette tidsrommet 

(bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

  b)  kommer fra dyr som har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og som ikke har vist 

tegn på sykdommene nevnt i forordningene angitt i bokstav a) som dyrene er mottakelige for, og 

  c)  kommer fra dyr som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i kapittel 

II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009, eller 

  d)  når det gjelder fôr til pelsdyr, kommer fra vanndyr som oppfyller de relevante kravene til dyrs og menneskers helse, 

som fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(6), kommer fra stater eller deres områder ……………….(ISO-kode) som 

er oppført i vedlegg II til nevnte vedtak, 

 II.3.1. består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

  a)  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i samsvar med 

Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum, og 

  b)  deler av slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum, men som ikke viser tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, 

 II.3.2. når det gjelder fôr til pelsdyr, består i tillegg til de animalske biproduktene i II.3.1. også av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten  [-  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, og som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer 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 kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (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 fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

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

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 fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

 (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,] 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

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

 (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på 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 [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

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

nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale som nevnt i 

artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

II.4. er framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og de er blitt håndtert med henblikk på å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.5. er pakket i ytteremballasje som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», og deretter i 

lekkasjesikre og offisielt forseglede kasser/containere eller i ny emballasje for å unngå lekkasje og offisielt forseglede 

kasser/containere som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», og med navn og 

adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

II.6. når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

a)  er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert parti, tatt under lagring (før avsendelse) og som oppfyller 

følgende krav(7): 

  Salmonella:  ingen forekomst i 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0, 

Enterobacteriaceae:  n=5, c=2, m=10, M=5000 i 1 g, 

 II.7. (2) enten  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) 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 eller 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 (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

 II.8. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten  [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

   i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

  i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

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.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). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrift: 05.11. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  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: 

 Varens art: velg rått fôr til kjæledyr eller animalsk biprodukt. 

 Når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, angis artens vitenskapelige navn. 

 Når det gjelder råstoff for framstilling av fôr til pelsdyr, angis en av følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, 

Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata 

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) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

(4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

(6) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53. 

(7) der: 

n =  antall prøver som skal undersøkes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

c =  antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom bakterietallet 

i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

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

 Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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2)  Kapittel 3 F skal lyde: 

«KAPITTEL 3 F 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter (3) til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) 

Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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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 forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.9. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

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.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor: 

II.1.1. består av animalske biprodukter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.1.2 de kommer fra området  .................................................................  (1c) fra dyr som: 

 (2) enten  [a)  har vært holdt på dette området siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting,] 

 (2) eller  [b)  er felt i naturen på dette området(1d),] 

II.1.3. stammer fra dyr som: 

 (2) enten  [a) kommer fra driftsenheter: 

  i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste  

40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 

30 dagene, og 

 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   b)  som 

   i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

   ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

   iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene som er nevnt ovenfor og som dyrene er mottakelige for, og 

  iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem 

som er fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009.] 

 (2) eller  [a)  er fanget og felt i naturen i et område: 

  i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og 

  ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på disse 

datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og 

  b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

II.1.4 er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene 

nevnt i nr. II.1.3 som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, 

tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet, og 

virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

 II.1.5 er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt ovenfor, og 

de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.1.6. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, og i offisielt forseglede containere som er merket med en etikett med 

teksten «RÅSTOFF BARE TIL FRAMSTILLING AV FÔR TIL KJÆLEDYR» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

 II.1.7 består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

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

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke 

er beregnet på konsum,] 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (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 samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på 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 [- animalske biprodukter fra produksjonen 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 fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (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 anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

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

via det aktuelle 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 [- animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [- materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

II.1.8. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå at de 

forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget, 

 II.1.9. når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, som kommer fra dyr behandlet med bestemte stoffer som er 

forbudt i samsvar med direktiv 96/22/EF, der import er tillatt i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009: 

  a) er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, med et kryss av trekull eller aktivkull i flytende 

form på alle yttersider av hver fryste blokk, eller, når råstoffene transporteres på paller som ikke er delt opp i egne 

forsendelser under transport til mottaksanlegget for framstilling av fôr til kjæledyr, på alle yttersidene på pallen, på en 

slik måte at markeringene dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde, og er minst 10 cm bred, 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 b)  når det gjelder materiale som ikke er fryst, er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, 

med trekull i flytende form som sprøytes på, eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er klart synlig på 

materialet, og 

 c)  når de animalske biproduktene består av råstoffer som er blitt behandlet som nevnt ovenfor, og andre 

ubehandlede råstoffer, skal alle råstoffene være merket som fastsatt i bokstav a) og b) ovenfor. 

(2) (4) [II.2. Særlige krav 

(2) (5) II.2.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som er blitt holdt på området nevnt i nr. II.1.2, der det regelmessig 

utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

 

(2) (6) II.2.2. Biproduktene i denne forsendelsen består utelukkende av animalske biprodukter fra renskåret slakteavfall fra tamme 

drøvtyggere, som er modnet ved en omgivelsestemperatur på over +2 °C i minst tre timer, eller i minst 24 timer når 

det gjelder tyggemuskler fra storfe og utbeinet kjøtt fra husdyr.] 

II.3. 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(7) 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 eller 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 (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.4. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har 

oppfylt følgende krav: 

  i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

  ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

 iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(8), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

 i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

  ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

  iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

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.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: 05.11.91 eller 05.11.99. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (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 veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

Del II  

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

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

(1c) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

 del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

I tillegg skal ISO-koden for områder og deler av tredjestater nevnt i forordningene nevnt i denne fotnote (når det er relevant 

for de mottakelige artene) angis. 

(1d) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Unntatt ubehandlet blod, rå melk, huder og skinn, hover/klover og horn, grisebuster og fjør (se de relevante særlige 

importsertifikatene for disse produktene). 

 (4) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

 (5) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (6) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (8) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 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 utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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3)  Kapittel 8 skal lyde: 

«KAPITTEL 8 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver (2), beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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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 forsendelsen i EU 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.9. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

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.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor: 

(2)II.1. er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser, som nevnt i 

definisjon nr. 39 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011, og som er merket med en etikett med teksten 

«VAREPRØVE, IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», eller 

(2)II.2. oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2.1. er 

 (2) enten  [a)  framstilt av materialer som er importert fra en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat:  .....  (3) 

som er godkjent for eksport av ferskt kjøtt fra denne art til EU,] 

  (2) og/eller [b)  framstilt i eksportstaten, et område eller en del av eksportstaten:  .................................  (3) fra dyr som  

enten 

   i) har vært holdt på dette området eller i en region som kan eksportere ferskt kjøtt fra denne art til 

EU, siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting, og/eller 

   ii) er felt i naturen på dette området(4),] 

  (2) og/eller [c)  er framstilt av egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i 

vann,] 

 II.2.2. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller 

virvelløse dyr som lever i vann, kommer fra dyr som 

  (2) enten [a)  kommer fra driftsenheter: 

   i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste 40 

dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 30 

dagene, og 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   b)  som 

  i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

  ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

  iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene som er nevnt ovenfor og som dyrene er mottakelige for, og 

  iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem 

som er fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009.] 

 (2) eller [a)  er fanget og felt i naturen i et område: 

  i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt sykdoms-

framkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de 

siste 40 dagene, og 

   ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på disse 

datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og  

   b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

  



Nr. 57/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

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

 II.2.3. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra viltfanget fisk eller virvelløse dyr, er framstilt på en virksomhet der 

det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene som er nevnt i nr. II.2.2. og som dyrene 

er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, tilberedning av råstoff for eksport 

til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet og virksomheten er fullstendig rengjort og 

desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

II.2.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt ovenfor, og 

de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

II.2.5. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk, og når det 

gjelder forsendelser som sendes på andre måter enn gjennom pakkepost, i containere som er forseglet av 

vedkommende myndighet og merket med en etikett med teksten «ANIMALSKE BIPRODUKTER BARE TIL 

FRAMSTILLING AV AVLEDEDE PRODUKTER TIL BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

II.2.6. består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

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

og som i samsvar med 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 kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i)  skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på 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 karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv)  grisebuster, 

v)  fjør, 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, og som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer 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 kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (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 fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

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

biprodukter 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 fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (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,] 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/407 

 

STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

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

 (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på 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 [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter 

som er sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv) og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

 (2) og/eller [-  pels fra døde dyr som ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle produktet,] 

II.2.7. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå 

at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget. 

(2) (5) [II.2.8. Særlige krav  

(2) (6) II.2.8.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som kommer fra området nevnt i nr. (II.2.1) der det regelmessig 

utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

(2) (7) II.2.8.2. Biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet kjøtt.] 

II.2.9.   

 (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) 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 eller 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 (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en 

stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 

II.2.10. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

 (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder 

melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene 

stammer fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der 

det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste 

tre årene har oppfylt følgende krav: 

i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  



Nr. 57/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

 STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 

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

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

  i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

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: Når det gjelder forsendelser for særlige undersøkelser eller analyser: angi bare navn og adresse til 

virksomheten. 

  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: 

  produkter for framstilling av avledede produkter for bruk utenfor fôrkjeden: bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 

Produkter i transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing 

og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 05.11.91, 05.11.99 eller 30.01. 

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

 Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

 Rubrikk I.25: Med hensyn til attesten, «teknisk bruk» omfatter bruk som vareprøve. 

 Rubrikk I.26 og I.27: Unntatt for vareprøver, som ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om attesten gjelder transitt eller 

import. 

 Rubrikk I.28: 

 Produkter for framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden: Produksjonsanlegg: Angi veterinært 

godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

 Produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

 Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata. 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/409 

 

 STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 

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

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) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

 del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

I tillegg skal ISO-koden for områder og deler av tredjestater nevnt i forordningene nevnt i denne fotnote (når det er relevant 

for de mottakelige artene) angis. 

(4) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

 (5) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004, er også tillatt. 

 (6) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (7) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  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 utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 

 


