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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355 

av 11. mars 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med 

hensyn til de særlige kravene til gelatin, kollagen og høyt foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Nevnte forordning fastsetter særlig at driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak skal sikre oppfyllelse av særlige krav til råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum. 

2) Det er nødvendig å sikre at råstoffene til produksjon av gelatin og kollagen til konsum kommer fra kilder som oppfyller 

folke- og dyrehelsekravene fastsatt i Unionens regelverk. 

3) Unionen er sterkt avhengig av import av råstoffer til produksjonen av gelatin og kollagen. Foretak som framstiller slike 

råstoffer benytter særlige behandlinger for å utelukke risikoer for menneskers og dyrs helse knyttet til disse råstoffene. 

Disse behandlingene bør derfor tillates før omsetning på unionsmarkedet. 

4) Kravene til produksjonsprosessen for kollagen bør tilpasses for å muliggjøre praktiske endringer i tilfeller der en endring 

ikke medfører et annet nivå for vern av folkehelsen. 

5) Analysemetodene for kontroll av verdiene for restmengder i gelatin og kollagen bør tilpasses i samsvar med de mest 

hensiktsmessige og senest validerte metodene. 

6) For å sikre at visse høyt foredlede produkter er trygge, at EU-bestemmelsene håndheves og for å sikre rettferdig 

konkurranse med hensyn til råstoffer fra Unionen og fra tredjestater, bør vilkårene harmoniseres og særlige krav 

fastsettes for framstillingen av visse høyt foredlede produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Import av 

andre produkter av animalsk opprinnelse som ikke omfattes av særlige krav i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004, er fortsatt tillatt i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013(2). 

7) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 5. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 10). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I skal nr. 4 lyde: 

«4. a) Råstoffer som ikke er blitt behandlet på noen annen måte enn ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre 

holdbarheten, skal komme fra anlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF)  

nr. 852/2004 eller med denne forordning. 

b)  Følgende behandlede råstoffer kan benyttes: 

i)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under 

dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Knusing til biter på ca. 15 mm og avfetting i varmt vann ved en temperatur på minst 70 °C i minst  

30 minutter, minst 80 °C i minst 15 minutter eller minst 90 °C i minst 10 minutter, separering og 

deretter vasking og tørking i minst 20 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på 

minst 350 °C, eller i 15 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på over 700 °C. 

— Soltørking i minst 42 døgn ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time før tørking. 

ii)  Huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe og huder og skinn av viltlevende 

vilt som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under dens 

kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Behandling med base for å bestemme en pH > 12 i hele materialet og deretter salting i minst sju døgn. 

— Tørking i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 5 i hele materialet i minst én time. 

— Behandling med base slik at pH > 12 i minst åtte timer, 

iii)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe, skinn av fisk og 

huder og skinn av viltlevende vilt som har gjennomgått en annen behandling enn dem angitt i punkt i) eller 

ii), og som kommer fra foretak som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 

eller med denne forordning. 

Ved anvendelse av de to første strekpunktene i bokstav b) ii) skal varigheten av behandlingene omfatte tiden som 

medgår til transport. 

De behandlede råstoffene nevnt i bokstav b) i) og ii) skal stamme fra 

— tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet 

til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem, eller 
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— nedlagt viltlevende vilt hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll post mortem.» 

b)  I kapittel II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Etter veterinærkontrollene som fastsatt i direktiv 97/78/EF og uten at vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 8 nr. 4 

berøres, skal råstoffer til produksjon av gelatin for konsum, som det kreves hygienesertifikat for, transporteres 

direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 

Alle forholdsregler, herunder sikker disponering av animalske biprodukter, avfall og ubrukt materiale eller 

overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr.» 

c)  Kapittel IV skal lyde: 

«KAPITTEL IV: KRAV TIL FERDIGE PRODUKTER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at gelatinen oppfyller grenseverdiene for restmengder som angitt i 

tabellen nedenfor: 

Restmengder Grenseverdi 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 

Zn 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 10 ppm» 

2) I avsnitt XV gjøres følgende endringer: 

a)  I innledningen skal nr. 1 lyde: 

«1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller kollagen, skal sikre at kravene i dette avsnitt oppfylles. 

Uten at andre bestemmelser berøres, skal produkter avledet av kollagen være framstilt av kollagen som oppfyller 

kravene i dette avsnitt.» 

b)  I kapittel I skal nr. 4 lyde: 

«4. a)  Råstoffer som ikke er blitt behandlet på noen annen måte enn ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre 

holdbarheten, skal komme fra anlegg som er registrert eller godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 

eller i samsvar med denne forordning. 
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b)  Følgende behandlede råstoffer kan benyttes: 

i)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under 

dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Knusing til biter på ca. 15 mm og avfetting i varmt vann ved en temperatur på minst 70 °C i minst  

30 minutter, minst 80 °C i minst 15 minutter, eller minst 90 °C i minst 10 minutter, separering og 

deretter vasking og tørking i minst 20 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på 

minst 350 °C, eller i 15 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på over 700 °C. 

— Soltørking i minst 42 døgn ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time før 

tørking. 

ii)  Huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe og huder og skinn av 

viltlevende vilt som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er 

under dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Behandling med base for å bestemme en pH > 12 i hele materialet og deretter salting i minst sju 

døgn. 

— Tørking i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 5 i hele materialet i minst én time. 

— Behandling med base slik at pH > 12 i minst åtte timer. 

iii)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe, skinn av fisk og 

huder og skinn av viltlevende vilt som har gjennomgått en annen behandling enn dem angitt i punkt i) 

eller ii), og som kommer fra foretak som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF)  

nr. 852/2004 eller i samsvar med denne forordning. 

Ved anvendelse av de første to strekpunktene i bokstav b) ii) skal varigheten av behandlingene omfatte tiden som 

medgår til transport. 

De behandlede råstoffene nevnt i bokstav b) skal stamme fra 

— tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet 

til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem, eller 

— nedlagt viltlevende vilt hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll post mortem.» 

c)  I kapittel II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Etter veterinærkontrollene som fastsatt i direktiv 97/78/EF, og uten at vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 8 nr. 4 

berøres, skal råstoffer til produksjon av gelatin for konsum, som det kreves hygienesertifikat for, transporteres 

direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 

Alle forholdsregler, herunder sikker disponering av animalske biprodukter, avfall og ubrukt materiale eller 

overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr.» 
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d)  I kapittel III skal nr. 1 lyde: 

«1.  Produksjonsprosessen for kollagen skal sikre at 

a)  alt beinmateriale fra drøvtyggere som kommer fra dyr som er født, oppdrettet eller slaktet i stater eller regioner 

med en kontrollert eller ikke fastsatt BSE-risiko i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001, skal 

gjennomgå en prosess som sikrer at alt beinmateriale finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med 

fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og pH-verdi < 1,5) i et tidsrom på minst to dager. 

Denne behandlingen skal etterfølges av en justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller alkalisk stoff 

etterfulgt av følgende: 

i)  Enten én eller flere skyllinger og minst én av følgende prosesser: 

— Filtrering. 

— Maling. 

— Ekstrudering. 

ii)  Eller en tilsvarende, godkjent prosess. 

b)  Andre råstoffer enn dem nevnt i bokstav a) skal gjennomgå en behandling som omfatter vask, justering av  

pH-verdien ved hjelp av syre eller base etterfulgt av følgende: 

i)  Enten én eller flere skyllinger og minst én av følgende prosesser: 

— Filtrering. 

— Maling. 

— Ekstrudering. 

ii)  Eller en tilsvarende, godkjent prosess.» 

e)  Kapittel IV skal lyde: 

«KAPITTEL IV KRAV TIL FERDIGE PRODUKTER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at kollagen oppfyller grenseverdiene for restmengder som angitt i 

tabellen nedenfor. 

Restmengder Grenseverdi 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 
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Restmengder Grenseverdi 

Zn 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 10 ppm» 

3) Nytt avsnitt XVI skal lyde: 

«AVSNITT XVI: HØYT FOREDLET KONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSERTE BRUSKPRODUK-

TER, KITOSAN, GLUKOSAMIN, LØYPE, FISKELIM OG AMINOSYRER 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller følgende høyt foredlede produkter av animalsk opprinnelse: 

a)  Kondroitinsulfat. 

b)  Hyaluronsyre. 

c)  Andre hydrolyserte bruskprodukter. 

d)  Kitosan. 

e)  Glukosamin. 

f)  Løype. 

g)  Fiskelim. 

h)  Aminosyrer som er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1333/2008(*). 

skal sikre at behandlingen av de råstoffene som benyttes, eliminerer alle risikoer for dyrs eller menneskers helse. 

2.  Råstoffer som benyttes til framstilling av høyt foredlede produkter som nevnt i nr. 1 skal komme fra 

a)  dyr, herunder fjærene, som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll ante 

mortem og post mortem, eller 

b)  fiskerivarer som er i samsvar med avsnitt VIII. 

Menneskehår skal ikke brukes som kilde for framstilling av aminosyrer. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 

(EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16).» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


