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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/319 

av 6. februar 2019 

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

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysninger om overførbar spongiform 

encefalopati i hygienesertifikater for import til Unionen(*) 

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 artikkel 23a 

innledende punktum og bokstav m), 

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)(2), særlig artikkel 42 nr. 2 innledende punktum, 

bokstav d) og siste 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 storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. Den nevnte forordningen gir også et rettslig grunnlag for 

klassifisering, som fastsatt i kommisjonsvedtak 2007/453/EF(3), av medlemsstater og tredjeland eller regioner i disse 

landene etter sykdomsstatus når det gjelder bovin spongiform encefalopati (BSE), i kategoriene ubetydelig BSE-risiko, 

kontrollert BSE-risiko og ikke-fastsatt BSE-risiko. 

2) I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt krav ved import til Unionen av levende dyr, embryoer, egg 

og produkter av animalsk opprinnelse. I kapittel B i det nevnte vedlegget fastsettes kravene ved import av storfe med 

hensyn til BSE-statusen til tredjelandene eller regionene. I kapittel D i vedlegget er det dessuten fastsatt krav om 

framlegging av en attest om TSE-relatert risiko i hygienesertifikatet som kreves ved import til Unionen av visse 

animalske biprodukter og avledede produkter, herunder blant annet bearbeidede animalske proteiner. 

3) Kapittel B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396(4), 

krever at levende storfe som importeres til Unionen, ikke må ha blitt eksponert for BSE-positive dyr 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 28.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 av 

19.8.2016, s. 76). 
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eller deres kohorter. Ettersom BSE hovedsakelig overføres gjennom fôr som er kontaminert med BSE-prionet, bør dette 

kravet endres slik at levende storfe som importeres til Unionen, ikke kan være BSE-positive eller tilhøre kohorten til 

slike dyr. Kapittel B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

4) Forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsetter folkehelse- og dyrehelseregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter for å forebygge og redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge av disse produktene. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(5) fastsetter gjennomføringstiltak for folkehelse- og dyrehelsereglene for 

animalske biprodukter og avledede produkter fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder visse krav ved import 

av animalske biprodukter og avledede produkter fra tredjeland. 

5) I vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes visse definisjoner som gjelder i den nevnte forordningen. Artikkel 

31 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter at forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter for import 

til eller transitt gjennom Unionen skal følges av hygienesertifikater og erklæringer i samsvar med modellene fastsatt i 

vedlegg XV. 

6) I nr. 1 i artikkel 11.4.13 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr («OIE-regelverket»)(6) anbefales 

det at kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIE-regelverket, og varer som inneholder slike 

produkter, som kommer fra land eller områder med en ubetydelig BSE-risiko der det har vært et nasjonalt tilfelle av 

BSE, kan inngå i internasjonal handel bare dersom produktene er framstilt av storfe født etter datoen for faktisk 

gjennomføring i landet av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som 

definert i OIE-regelverket. I nr. 2 i samme artikkel anbefales det at kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som 

definert i OIE-regelverket, og varer som inneholder slike produkter, ikke bør inngå i internasjonal handel dersom de 

kommer fra tredjeland eller soner med en kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko. 

7) I OIE-regelverket defineres kjøttbeinmel som proteinprodukter i fast form framstilt ved smelting av animalsk vev, 

herunder andre proteinholdige mellomprodukter enn peptider med en molekylvekt på under 10 000 dalton og 

aminosyrer. Kjøttbeinmel som definert i OIE-regelverket omfatter dermed både definisjonen av kjøttbeinmel i nr. 27 i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 og definisjonen av bearbeidet animalsk protein i nr. 5 i samme vedlegg. 

8) I samsvar med artikkel 41 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 bør import til Unionen av kjøttbeinmel som 

definert i Unionens regelverk finne sted bare dersom det er vedtatt gjennomføringsregler som fastsetter vilkårene for slik 

import. Ettersom det ikke er vedtatt slike gjennomføringsregler, er det for øyeblikket ikke tillatt å importere 

kjøttbeinmel som stammer fra materiale i kategori 1 eller 2, til Unionen. Bearbeidet animalsk protein som definert i 

Unionens regelverk kan imidlertid importeres til Unionen, forutsatt at de TSE-relaterte importvilkårene fastsatt i kapittel 

D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 samt vilkårene for import av bearbeidet animalsk protein 

fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 er oppfylt. 

9) For å bringe TSE-vilkårene for import til Unionen fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001 i samsvar med anbefalingene i 

kapittelet om TSE i OIE-regelverket bør kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres slik at 

kravet fastsatt i dette avsnittet tar hensyn til anbefalingene i artikkel 11.4.13 i OIE-regelverket. Ettersom bearbeidet 

animalsk protein fra drøvtyggere er godkjent for bruk i produksjonen av fôr til kjæledyr i Unionen, og for å unngå 

diskriminerende behandling av import sammenlignet med produksjon i Den europeiske union, bør anbefalingene i 

artikkel 11.4.13 i OIE-regelverket ikke følges ved import av kjæledyrfôr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra 

drøvtyggere, forutsatt at slikt fôr er behandlet og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

10) Kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) 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 veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(6) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
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11) Det er mulig at produkter av animalsk opprinnelse i henhold til unionsretten eller fordi den driftsansvarlige bestemmer 

det, må angis som animalske biprodukter. Når en driftsansvarlig bestemmer at produkter av animalsk opprinnelse skal 

erklæres som animalske biprodukter, er denne beslutningen ugjenkallelig. Slike animalske biprodukter skal ikke brukes 

som næringsmidler. Visse animalske biprodukter har samme tollkoder i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

animalske produkter beregnet på konsum som er fastsatt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(7). Med 

hensyn til klassifiseringen under KN-tollkodene må tollmyndighetene i medlemsstatene kunne skille klart mellom 

produkter som er egnet til konsum, og produkter som er uegnet til konsum. For å unngå forvirring i forbindelse med 

denne klassifiseringen bør det i helsegarantiene som inngår i importsertifikatene for ubearbeidede animalske 

biprodukter, spesifiseres at selv om de animalske biproduktene stammer fra animalske produkter som på et tidligere 

tidspunkt var egnet for konsum, er de nå klassifisert som og behandles som animalske biprodukter som holdes 

permanent utenfor næringsmiddelkjeden. Modellene for hygienesertifikater i kapittel 3 D, 3 F og 8 i vedlegg XV til 

forordning (EF) nr.142/2011 bør derfor endres. 

12) Dessuten bør TSE-attestene i sertifikatmodellene for import til og transitt gjennom Unionen av visse animalske 

biprodukter i kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 og 18 i 

vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres for å ta hensyn til kravene i kapittel D i vedlegg IX til forordning 

(EF) nr. 999/2001, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2013(8), forordning (EU) 2016/1396 og denne 

forordningen. 

13) Vilkårene for import av bearbeidet animalsk protein omhandlet i hygienesertifikatmodellen i kapittel 1 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 krever fravær av blod fra drøvtyggere i bearbeidede animalske proteiner importert fra 

tredjeland. Den nye TSE-attesten beskrevet i punkt II.7. i hygienesertifikatmodellen, som endret ved denne 

forordningen, gir imidlertid tilstrekkelige garantier for å redusere risikoen for TSE i slike produkter. Derfor bør ordlyden 

«andre dyr enn drøvtyggere» utgå i alle hygienesertifikatmodellene fastsatt i vedlegg XV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 som skal endres ved denne forordningen. 

14) Kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 og 18 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

15) I tillegg skal forsendelser av mellomprodukter beregnet på produksjon av kosmetikk og legemidler ledsages av en 

erklæring utfylt i samsvar med modellen i kapittel 20 i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 når de blir framlagt 

for veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. Mellomprodukter kan bestå av eller kan inneholde animalske 

biprodukter. I de nåværende erklæringsmodellene er det angitt bare et begrenset antall relevante HS-koder som skal 

benyttes av den driftsansvarlige til å melde produktet til tollmyndighetene i medlemsstatene. Det er ikke mulig å på 

forhånd fastsette en uttømmende liste over HS-koder i erklæringsmodellen som ville omfatte alle kombinasjoner av 

animalske biprodukter i mellomproduktene. De nåværende HS-kodene bør derfor erstattes slik at personen som har 

ansvaret for forsendelsen, kan melde mellomprodukter til grensekontrollstasjonen ved hjelp av en relevant HS-kode i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/275/EF(9). Kapittel 20 i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor 

endres. 

16) For å unngå handelsforstyrrelser bør det ved denne forordningen fastsettes en overgangsperiode der import til og transitt 

gjennom Unionen av varene som berøres av endringene i forordning (EU) nr. 142/2011, fortsatt godtas, forutsatt at disse 

varene oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 før de ble endret ved denne forordningen. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

  

(7) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(8) Kommisjonsforordning (EF) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 179 av 

29.6.2013, s. 60). 

(9) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 
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Artikkel 2 

Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

I en overgangsperiode fram til 30. september 2019 skal forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som 

ledsages av et hygienesertifikat som er behørig utfylt og underskrevet i samsvar med den relevante hygienesertifikatmodellen i 

kapittel 1, 1a, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 eller 18 i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 i den utgaven som gjaldt før endringene fastsatt i artikkel 2 i denne forordningen, og eventuelt en 

erklæring som er behørig utfylt og underskrevet i samsvar med erklæringsmodellen i kapittel 20 i det nevnte vedlegget, i den 

utgaven som gjaldt før endringene fastsatt i artikkel 2 i denne forordningen, fortsatt godkjennes for import til og transitt 

gjennom Unionen, forutsatt at slike hygienesertifikater eller erklæringer ble behørig utfylt og underskrevet senest 31. juli 2019. 

Artikkel 4 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 6. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1) I kapittel B: 

i) I avsnitt A bokstav b) skal innledningen lyde: 

«b) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

ii) I avsnitt B bokstav b) skal innledningen lyde: 

«b) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

iii) I avsnitt C bokstav c) skal innledningen lyde: 

«c) at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake 

til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er følgende storfe:» 

2) I kapittel D skal avsnitt B lyde: 

«AVSNITT B 

Krav til hygienesertifikater 

1. Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A skal det framlegges et 

hygienesertifikat som attesterer at 

a) det animalske biproduktet eller avledede produktet 

i) ikke inneholder og ikke stammer fra spesifisert risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne 

forordningen, og 

ii) ikke inneholder og ikke stammer fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom 

dyrene som de animalske biproduktene eller avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i et land eller en region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, og 

iii) stammer fra dyr som ikke er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som 

er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, 

eller 

b) det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller stammer fra andre materialer fra storfe, sau 

og geit enn de som stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF. 

2. I tillegg kravene i nr. 1 i dette avsnittet skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i bokstav 

d) og f) i avsnitt A framlegges et hygienesertifikat som attesterer at 

a) det animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

eller 

b) det animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den datoen da 

reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i 

OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen. 

Som unntak fra forrige ledd kreves ikke sertifikatet nevnt i bokstav a) og b) ved import av bearbeidet kjæledyrfôr som er 

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 
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3. I tillegg til kravene i nr. 1 og 2 skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i avsnitt A som 

inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit, og som er beregnet på bruk som fôr, framlegges et hygienesertifikat 

som attesterer at 

a) de sauene og geitene som de nevnte animalske biproduktene eller avledede produktene stammer fra, siden fødselen 

uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om TSE eller bekreftelse på 

klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og fullstendig destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for 

landdyr, har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på 

grunn av mistanke om TSE, 

c) melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av 

klassisk skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

i) er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen ARR/ARR, 

avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel, 

eller 

ii) er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og driftsenheten har i minst to år etter 

datoen da det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i 

kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen 

ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med en kampanje 

for utryddelse av sykdom.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

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

1) Kapittel 1–3 F skal lyde: 

«KAPITTEL 1 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet på 

konsum, herunder blandinger og andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 
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l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 

l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   teknisk bruk   framstilling av fôr til kjæledyr  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet 

på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

ll.1.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder utelukkende bearbeidet 

animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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  [–  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som 

ikke har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller 

dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller 

produkter til konsum,] 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(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 rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller [–  virvelløse akvatiske dyr og landdyr, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, og unntatt insekter,] 

(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)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 

9 bokstav a)–g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

og 

c)  har gjennomgått følgende bearbeidingsmetoder: 

(2) enten [oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd ved et trykk 

(absolutt) på minst 3 bar, frambrakt ved hjelp av mettet damp, der partikkelstørrelsen før 

bearbeiding ikke var mer enn 50 millimeter,] 

(2) eller [når det gjelder protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, bearbeidingsmetode 1-2-3-

4-5-7  ................ (angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011,] 

(2) eller [når det gjelder fiskemel, bearbeidingsmetode 1-2-3-4-5-6-7 ............................................................  

(angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

(2) eller [når det gjelder svineblod, bearbeidingsmetode 1-2-3-4-5-7  ............................................................  

(angi bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, og 

dersom metode 7 er brukt, en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C,] 

ll.2. vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelse og fant at den oppfylte følgende 

krav(3): 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.3. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

ll.4. sluttproduktet er 

(2) enten  [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) eller  [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

ll.5.  sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

(2) [ll.6.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av animalske 

biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, og]] 

(2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den 

datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever 

fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen, og] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [ a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke 

om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke i 

minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt 

andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk skrapesyke 

ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelser 

med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene 

fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, av alle følgende 

dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

II.8.  det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt l.1 

(2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2)(6) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(7), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen på innførselsstedet.] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare 

som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er 

beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11; 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. For oppdrettsfisk angis fiskens vitenskapelige navn. 

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) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

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. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

(6) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt l.6, må sikre at dersom det bearbeidede animalske proteinet eller 

produktet beskrevet i dette hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 152/2009 for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om 

resultatet av denne analysen skal være vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en EU-

grensekontrollstasjon. 

(7) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 

  



Nr. 3/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

KAPITTEL 1a 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske 

union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   teknisk bruk   framstilling av fôr til kjæledyr  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

ll.1.  det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, 

inneholder utelukkende bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er tilberedt utelukkende fra oppdrettsinsekter av følgende arter: 

(2) enten [– svart soldatflue (Hermetia illucens),] 

(2) og/eller [– husflue (Musca domestica),] 

(2) og/eller [– stor melbille (Tenebrio molitor),] 

(2) og/eller [– liten melbille (Alphitobius diaperinus),] 

(2) og/eller [– hussiriss (Acheta domesticus),] 

(2) og/eller [– tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus),] 

(2) og/eller [– feltsiriss (Gryllus assimilis).] 

og 

c) er bearbeidet ved metode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7](2) som beskrevet i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, 

og 

d) substratet som oppdrettsinsektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse eller 

følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale: 

— Fiskemel. 

— Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

— Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 

— Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Egg og eggprodukter. 

— Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 

— Honning. 

— Smeltet fett. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke 

er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

og 

e)  insektenes fôringssubstrat samt insektene og deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet materiale av 

animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav d), og substratet inneholdt ikke naturgjødsel, kjøkken- og 

matavfall eller annet avfall. 

ll.2. vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelse og fant at den oppfylte følgende 

krav(3): 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.3. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

ll.4. sluttproduktet er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM / BEARBEIDET INSEKTPROTEIN – 

SKAL IKKE BRUKES I FÔR TIL PRODUKSJONSDYR, BORTSETT FRA AKVAKULTURDYR OG PELSDYR», 

ll.5. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

(2) [II.6. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, og]] 

(2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter 

den datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og 

fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller 

regionen, og]] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke 

er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 

ll.7. det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke 

om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke i 

minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum.  

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

ll.8. [det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt l.1 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2)(6) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(7), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen for innførsel til Den europeiske union.] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare 

som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11, 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Insekter, angi vitenskapelig navn. 

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) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

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. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 
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LAND Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som 

ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og 

andre produkter enn kjæledyrfôr som inneholder slikt 

protein 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(6) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt l.6, må sikre at dersom det bearbeidede animalske proteinet eller 

produktet beskrevet i dette hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 152/2009 for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om 

resultatet av denne analysen skal være vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en EU-

grensekontrollstasjon. 

(7) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 2 A 

Hygienesertifikat 

For melk, melkebaserte produkter og produkter som er framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes 

til eller i transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. CITES-nr. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   videreforedling   framstilling av fôr til kjæledyr  

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er framstilt 

fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II avsnitt 4 i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at melken(2), de melkebaserte produktene(2) og produktene som 

er framstilt fra melk(2), som er nevnt i felt l.28, oppfyller følgende vilkår: 

ll.1. De ble framstilt i og kommer fra  .........................................................................................................  (eksportland)(3),  

 .......................................................................................................................................................... (region)(3), som 

er oppført i del I i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(4), og som har vært fri for munn- og klovsyke 

og kvegpest i tolv måneder umiddelbart før eksport og ikke har gjennomført vaksinasjon mot kvegpest i denne 

perioden. 

ll.2. De er framstilt av rå melk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr via melk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som 

ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest. 

ll.3. De er melk eller melkeprodukter som 

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

behandlingene,] 

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

og mysen er samlet inn fra melk som har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i punkt ll.4, 

og 

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

under 6,] 

(2)(5) eller [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det 

ikke vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [mysen er framstilt .../.../..., og med hensyn til den forventede transporttiden 

inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen framvises ved en 

grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]] 

ll.4. De har gjennomgått en av følgende behandlinger: 

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

tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon ved en fosfataseprøve i kumelk, kombinert 

med 

(2) enten  [enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, 

eller en tilsvarende pasteurisering som gir negativ reaksjon ved en fosfataseprøve i 

kumelk,] 

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

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

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

time,] 

(2)(5) eller  [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før 

avsendelsesdatoen, og at det i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av 

munn- og klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [at melken/melkeproduktet er framstilt .../.../……. (sett inn datoen), og med hensyn til 

den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før 

forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,] 

(2) eller [sterilisering med en F0-verdi på minst 3.]] 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) eller [Behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 132 °C i minst ett sekund, kombinert med 

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

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

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

time,] 

(2)(5) eller  [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før avsendel-

sesdatoen, og at det i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og 

klovsyke i eksportlandet,] 

(2)(5) eller  [at melken/melkeproduktene er framstilt …/…/…… (sett inn datoen), og med hensyn til 

den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen 

framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]] 

ll.5. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken / det melkebaserte produktet / produktet som er 

framstilt fra melk, etter bearbeiding. 

ll.6. Melken / det melkebaserte produktet / produktet som er framstilt fra melk, er pakket 

(2) enten  [i nye beholdere,] 

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

vedkommende myndighet,] 

og beholderne er merket med en angivelse av arten til melken / det melkebaserte produktet / produktet 

som er framstilt fra melk, og merket med en etikett som angir at produktet er kategori 3-materiale og 

ikke beregnet på konsum. 

ll.7. Melken, de melkebaserte produktene og produktene framstilt fra melk som er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land 

der følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit 

ved mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og 

destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert 

i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele 

landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av 

mistanke om TSE, 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er 

blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel 

og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, 

og driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av 

klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for 

TSE som omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i 

vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001(6), av alle følgende dyr som er 

eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke 

ble avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av 

sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for lasten i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som 

skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. 

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

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

— Felt l.19: Bruk relevant kode fra Verdens tollorganisasjons harmoniserte system (HS-kode): 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 

23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: «Produksjonsanlegg»: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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LAND Melk, melkebaserte produkter og produktet som er 

framstilt fra melk, som ikke er beregnet på konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til import til eller transitt gjennom Den europeiske union er begrenset til visse regioner i 

det berørte tredjelandet. 

(4) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

(5) Dette vilkåret gjelder bare tredjeland som er oppført i kolonne A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010. 

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

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 2 B 

Hygienesertifikat 

For råmelk og råmelksprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom(2) 

Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-

kode  

l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer   videreforedling   framstilling av fôr til kjæledyr  

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Råmelk og råmelksprodukter fra storfe, ikke beregnet på 

konsum 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II avsnitt 4 i 

vedlegg X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at råmelken(2) eller råmelksproduktene(2) som er nevnt i felt l.28, 

oppfyller følgende vilkår: 

ll.1. De ble framstilt i og kommer fra  ..............................................................  (eksportland)(3),  .......................... (region)(3), 

som er oppført i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(4), og som har vært fri for munn- og klovsyke og 

kvegpest i tolv måneder umiddelbart før eksport og ikke har gjennomført vaksinasjon mot kvegpest i denne perioden. 

ll.2. De er framstilt av råmelk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr via råmelk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som ikke er 

underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest. 

ll.3. De er råmelk eller råmelksprodukter fra storfe og har gjennomgått kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) 

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

råmelk fra storfe, kombinert med 

(2)(5) enten  [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt minst 21 dager før avsendelsesdatoen, 

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

(2)(5) eller [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt .../.../...... (sett inn datoen), og med 

hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager før forsendelsen 

framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]  

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

driftsenheter der alle storfebesetninger er 

(2)(5) enten  [offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose(6),] 

(2)(5) eller [ikke omfattes av restriksjoner i henhold til nasjonal lovgivning i 

opprinnelsestredjelandet med hensyn til utrydding av tuberkulose og brucellose,]  

og (2)(5) enten  [offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose(6),] 

(2)(5) eller [omfattet av en offentlig ordning for bekjempelse av enzootisk bovin leukose, og det 

ikke er påvist tegn på denne sykdommen i besetningen i løpet av de to siste årene, 

verken i kliniske tester eller i laboratorietester.]] 

ll.4. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av råmelken/råmelksproduktet etter bearbeiding. 

ll.5. Råmelken/råmelksproduktet er pakket 

(2) enten [i nye beholdere,] 

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

vedkommende myndighet,]  

og beholderne er merket med en angivelse av råmelkens/råmelksproduktets art og er merket med en 

etikett som angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke beregnet på konsum. 

ll.6. Råmelken eller råmelksproduktet inneholder ikke melk eller melkeprodukter fra sau eller geit. 

Merknader 

Del l: 

—  Felt I.6: Person som har ansvaret for lasten i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som 

skal importeres til Den europeiske union. 
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LAND Råmelk og råmelksprodukter fra storfe, ikke beregnet på 

konsum 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. 

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

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

— Felt l.19: Bruk relevant kode fra Verdens tollorganisasjons harmoniserte system (HS-kode): 04.04.90; 23.09.10, 23.09.90, 

35.01, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

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) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til innførsel til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i det berørte 

tredjelandet. 

(4) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

(5) Dette vilkåret gjelder bare tredjeland som er oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 

(EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1). 

(6) Besetning som er offisielt fri for tuberkulose og brucellose i henhold til vedlegg A til rådsdirektiv 64/432/EØF (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64), og besetning som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose i henhold til kapittel I i vedlegg D til 

samme direktiv. 

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

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

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 A 

Hygienesertifikat 

For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

23.09 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND 
Boksefôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at fôret til kjæledyr beskrevet ovenfor 

ll.1. er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ll.2. er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, 

og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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 har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 
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LAND Boksefôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(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 rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–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  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. har gjennomgått en varmebehandling til en Fc-verdi på minst 3 i hermetisk lukkede beholdere, 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, ved hjelp av diagnostiske metoder i 

laboratorium for å sikre en tilstrekkelig varmebehandling av hele forsendelsen som fastsatt i punkt II.3, 

ll.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

(2) [ll.6.  kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(4), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev 

ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 
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Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

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. 

(2a) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2b) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 B 

Hygienesertifikat 

For annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

ll.1.  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, 

ll.2.  er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist 

tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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 har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr,] 
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kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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 rugerier, 

—  egg, 

—  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–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  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. 

(2) enten [er varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C,] 

(2) eller [når det gjelder ingredienser av animalsk opprinnelse, er produsert utelukkende ved å bruke produkter 

som 

a) når det gjelder animalske biprodukter eller avledede produkter fra kjøtt eller kjøttprodukter, er 

varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C, 

b) når det gjelder melk og melkebaserte produkter, 

i) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne B i vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(3), har gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering 

til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

ii) som har en pH-verdi som er redusert til under 6 og kommer fra tredjeland eller deler av 

tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010, først har 

gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

iii) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I 

til forordning nr. 605/2010, har gjennomgått en sterilisering eller en dobbel 

varmebehandling der hver behandling i seg selv var tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon 

ved en fosfataseprøve, 

iv) dersom de kommer fra tredjeland eller deler av tredjeland oppført i kolonne C i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 605/2010, der det har forekommet utbrudd av munn- og klovsyke i 

de siste tolv månedene, eller der det er foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke i de 

siste tolv månedene, har gjennomgått 

enten 

— sterilisering som gir en Fc-verdi som er lik eller større enn 3, 

eller 

— en første varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som 

pasteurisering ved minst 72 °C i minst 15 sekunder, og som er tilstrekkelig til å gi 

negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, etterfulgt av 
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enten 

— en ytterligere varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som den 

første varmebehandlingen, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en 

fosfataseprøve, etterfulgt av tørking dersom det dreier seg om tørrmelk eller 

tørrmelksbaserte produkter, 

eller 

— syrning slik at pH-verdien er holdt under 6 i minst én time, 

c) når det gjelder gelatin, er produsert ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, deretter justering av  

pH-verdien, etterfulgt av, om nødvendig gjentatte ganger, utvinning ved oppvarming og deretter 

rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering, 

d) når det gjelder hydrolysert protein, er produsert ved en prosess som omfatter hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3, og, når det gjelder hydrolysert 

protein som helt eller delvis kommer fra huder og skinn fra drøvtyggere, er produsert i et 

bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet på å produsere hydrolysert protein, ved å bruke 

bare materiale med en molekylvekt på under 10 000 dalton og en prosess som omfatter en 

bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før 

i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på 

over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn  

3,6 bar, eller 

ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt 

av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar, 

e) når det gjelder eggprodukter, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som nevnt 

i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller er behandlet i samsvar med avsnitt  

X kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

f) når det gjelder kollagen, har gjennomgått en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori  

3-materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av 

syre eller base etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, og det er forbudt å 

bruke andre konserveringsmidler enn dem som Unionens regelverk tillater, 

g) når det gjelder blodprodukter, er produsert ved hjelp av en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 

som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

h) når det gjelder bearbeidet animalsk protein fra pattedyr, har gjennomgått noen av 

bearbeidingsmetodene 1–5 eller metode 7, og når det gjelder svineblod, har gjennomgått en av 

bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7, forutsatt at det ved metode 7 er brukt en varmebehandling til 

en kjernetemperatur på minst 80 °C, 

i) når det gjelder bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, har 

gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, 

j) når det gjelder fiskemel, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–7 som nevnt i kapittel III i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011 eller en metode og parametrer som sikrer at produktet 

oppfyller de mikrobiologiske standardene fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011, 

k) når det gjelder smeltet fett, herunder fiskeoljer, har gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1–5 

eller 7 (og metode 6 når det gjelder fiskeolje) som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 142/2011, eller er framstilt i samsvar med avsnitt XII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, og smeltet fett fra drøvtyggere skal renses på en slik måte at det høyeste innholdet 

av de resterende samlede uløselige urenhetene ikke overstiger 0,15 vektprosent, 
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l) når det gjelder dikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som 

i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles 

med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og en pH-verdi på under 1,5) 

i minst to dager, 

ii) deretter behandler fosforsyren som er resultatet av framgangsmåten i punkt i), med kalk 

for å få en utfelling av dikalsiumfosfat ved en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

iii) til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 

325 °C og en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C. 

m) når det gjelder trikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som sikrer 

i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann 

(beinbiter på under 14 mm), 

ii) sammenhengende dampkoking ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

iii) at proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

iv) at det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C. 

n) når det gjelder animalske smaksforsterkere, er framstilt gjennom en behandlingsmetode og 

parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske standardene nevnt i punkt II.4.] 

(2) eller [har gjennomgått en behandling, f.eks. tørking eller gjæring, som er godkjent av vedkommende 

myndighet,] 

(2) eller [når det gjelder andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker, gjennomgår en behandling som sikrer at kjæledyrfôret ikke medfører en uakseptabel 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen.] 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(4): 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

II.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

ll.6. er pakket i ny emballasje som, dersom fôret til kjæledyr ikke sendes i salgsklare pakninger som tydelig angir at 

innholdet bare er beregnet på fôr til kjæledyr, er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», 

(2) [II.7.  kjæledyrfôret beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5), 
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b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(6), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08, 05.04, 05.05, 05.06; 05.11, 

15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09; 28.35.25; 28.35.26; 35.01; 35.02; 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

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. 

(2a)  EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 
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LAND Bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(4) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

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. 

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

(6) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 C 

Hygienesertifikat 

For tyggesaker beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Tyggesaker 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIII 

og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at tyggesakene beskrevet ovenfor 

ll.1.  er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2a), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.2. har gjennomgått 

(2) enten  [når det gjelder tyggesaker framstilt av huder og skinn fra hovdyr eller fra fisk, en behandling som er 

tilstrekkelig til å ødelegge patogener (herunder salmonella), og tyggesakene er tørre,] 

(2) og/eller  [når det gjelder tyggesaker framstilt av animalske biprodukter, med unntak av huder og skinn fra 

hovdyr eller fra fisk, en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 °C,] 

ll.3. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(3): 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 
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LAND Tyggesaker 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ll.4. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med patogener etter behandlingen, 

ll.5. er pakket i ny emballasje, 

(2) [ll.6.  tyggesakene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare i transitt. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: 05.11, 23.09, 41.01 eller 42.05. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

Del II: 

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

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

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) der 

— n =  antall prøver som skal testes, 

— 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. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 D 

Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter til bruk i fôr til pelsdyr, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIII 

og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr eller de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

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

ll.2. består av animalske biprodukter som 

a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante kravene til dyrehelse og folkehelse fastsatt i 

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

tredjelandene, territoriene eller deler av disse  ..........................................................  (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier), 

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

kommer fra tredjelandene, territoriene eller deler av disse ........................................  (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier) som er oppført på listen i den nevnte 

forordningen, 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 dyrene som kjøttet stammer fra, 

kommer fra tredjelandene, territoriene eller deler av disse ........................................ (ISO-kode i tilfelle 

land eller ISO-koder i tilfelle territorier eller deler av territorier) som er oppført på listen i den nevnte 

forordningen, 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 ikke har 

vist tegn til sykdommene nevnt i forordningene nevnt i bokstav a), og 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(6), eller 

d) når det gjelder fôr til pelsdyr, kommer fra akvatiske dyr som oppfyller de relevante kravene til dyrehelse og 

folkehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(7), og som kommer fra land eller territorier 

 ........................................................... (landets ISO-kode) som er oppført i vedlegg II til det nevnte vedtaket, 

ll.3.1. består bare 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 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle grunner ugjenkallelig 

erklæres som animalske biprodukter, 

b) deler av slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum, men som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, 

ll.3.2. når det gjelder fôr til pelsdyr, i tillegg til de animalske biproduktene i punkt ll.3.1. også består 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har vist tegn 

til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, 

og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(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 har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale som 

nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i nevnte forordning,] 

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

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

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

BEREGNET PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL PELSDYRFÔR – 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 TIL PELSDYRFÔR – IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM», og med navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

ll.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, og 

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

oppfyller følgende krav(8): 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 i 1 g. 

(2) [II.7.  [kjæledyrfôret eller de animalske biproduktene til bruk i pelsdyrfôr som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er 

framstilt av animalske biprodukter fra drøvtyggere og 

(2) enten  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, og]] 

(2) eller  [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra 

dyr som er født etter den datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med 

kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, 

begynte i landet eller regionen, og]] 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr 

som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region 

som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(10), der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev 

ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjon: 04.08; 05.06; 05.08; 05.11, 23.01 eller 23.09. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 
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LAND Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske 

biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

—  Felt l.28: 

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

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

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

enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

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. 

(2a)  EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(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. 

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

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

(8) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

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. 

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

(10) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 3 E 

Hygienesertifikat 

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

europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel III i vedlegg 

XIII og kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at de animalske smaksforsterkerne beskrevet ovenfor 

ll.1.  består av animalske biprodukter som oppfyller dyrehelsekravene nedenfor, 

ll.2. er utelukkende tilberedt av og inneholder 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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 har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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, 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling 

av fôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

–  biprodukter fra rugerier, 

–  egg, 

–  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–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  [–  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(2b), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

ll.3. er blitt bearbeidet i samsvar med kapittel III i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, for å drepe patogener, 

ll.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, som er tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og oppfyller følgende krav(3): 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

ll.5. sluttproduktet er 

(2) enten  [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk 

med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,]  

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

ll.6. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

ll.7. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

(2) [II.8.  den animalske smaksforsterkeren beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land 

eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko 

i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 
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LAND Animalske smaksforsterkere til framstilling 

av fôr til kjæledyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.04; 05.06, 05.11 eller 23.09. 

— Felt l.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

— Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

— Gi en beskrivelse av smaksforsterkeren. 

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. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(3) der 

n =  antall prøver som skal testes, 

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. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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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 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

framstilling av fôr til kjæledyr  videreforedling  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

ll.1.1. består av animalske biprodukter som oppfyller dyrehelsekravene nedenfor, 

ll.1.2. kommer fra territoriet til ............................................................................  (1c) fra dyr som 

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

produksjon,] 

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

(2) eller [c)  stammer fra gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse akvatiske dyr eller landdyr,] 

ll.1.3. stammer fra eller er framstilt av 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 

høypatogen 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 avsendelsesdatoen, 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 nevnt ovenfor, og som dyrene er mottakelige for, og 

iv) 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(4),] 

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

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

sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle 

disease eller høypatogen aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller 

afrikansk svinepest i de siste 40 dagene, og 

ii) som ligger minst 20 km fra et land eller en del av territoriet til en land som ikke har vært 

godkjent for eksport av materiale fra fjørfe til Den europeiske union i de siste 30 dagene 

eller av materiale fra svin i de siste 40 dagene, 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,] 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

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 punkt 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 fastsatt ovenfor, og er 

blitt håndtert for å unngå kontaminering med patogener, 

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 Den europeiske union, 

II.1.7. består bare av følgende animalske biprodukter: 

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

dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle grunner 

ugjenkallelig erklæres som animalske biprodukter,] 

 (2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam 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 [– akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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 rugerier, 

   —  egg, 

   —  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

   iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [– animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–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 [– materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til rådsdirektiv 

96/22/EF(4a), men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

II.1.8. 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 ved mottaksanlegget i Den europeiske union, eller under 

transitten gjennom Den europeiske union, 

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

(EF) nr. 1069/2009, 

 a)  er det blitt merket i tredjelandet før det innføres til Unionens territorium, med et kryss av trekull eller aktivkull i 

flytende form på alle yttersider av hvert fryste blokk, eller, når råstoffene transporteres på paller som ikke er 

delt opp i egne forsendelser under transport til mottaksanlegget i Den europeiske union for framstilling av fôr 

til kjæledyr, eller under transitten gjennom Den europeiske union, 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, 

 b)  når det gjelder materiale som ikke er fryst, er blitt merket i tredjelandet før det 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 omtalt ovenfor, og andre 

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

(2)(5) [II.2. Særlige krav 

(2)(6) [II.2.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som er blitt holdt på territoriet nevnt i punkt II.1.2, der det 

regelmessig gjennomføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe.] 

(2)(7) [II.2.2. Biproduktene i denne forsendelsen består bare 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.]] 

(2) [II.3. 
De animalske biproduktene til framstilling av fôr til kjæledyr inneholder eller er framstilt av animalske biprodukter fra 

drøvtyggere og 

 (2) enten [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, og der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og]] 

 (2) eller [kommer fra et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av 

BSE, og det animalske biproduktet eller avledede produktet stammer fra dyr som er født etter den 

datoen da reell håndheving av forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra 

drøvtyggere, som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, begynte i landet eller regionen, og]] 

 (2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av fôr til 

kjæledyr 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

 (2) enten [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

 (2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8), 

  b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(9), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

  c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at 

et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]]] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare i transitt. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.04; 05.06; 05.07; 05.11.91 eller 05.11.99; 23.01; 41.01. 

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

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

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

— Felt I.28: 

 —  Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, Mollusca, 

Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 

 —  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. 
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LAND Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

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

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

 —  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 —  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

 Dessuten skal ISO-koden for regionalisering i de ovennevnte vedleggene angis (når det er relevant for de mottakelige 

artene). 

(1d) Bare for land der Den europeiske union tillater import av viltkjøtt til konsum av de samme dyreartene. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

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

importsertifikater for disse produktene i det nevnte vedlegget). 

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

(4a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

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

sørafrikansk land eller deler av et slikt land, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere 

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

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

(6) Bare for visse søramerikanske land. 

(7) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske land. 

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

(9) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Dato: Underskrift: » 

 Stempel: 
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2) Kapittel 4 B–4 D skal lyde: 

KAPITTEL 4 B 

Hygienesertifikat 

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, og som kan brukes som fôrmiddel, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

 I.1. Avsender I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a. 

 Navn I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

 Adresse I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

 

Tlf. 
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I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn  

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

I.7. Opprinnel-

sesland 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9. Bestemmel-

sesland 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

         

I.11. Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

   

 Navn Godkjenningsnummer  Tollager   

 Adresse Navn Godkjenningsnummer 

  Navn Godkjenningsnummer Adresse 

 Adresse  

 Navn Godkjenningsnummer Postnummer 

 Adresse  

I.13. Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15. Transportmiddel I.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

 Fly   Skip   Jernbanevogn   

 Veigående kjøretøy   Annet  I.17. 

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.18. Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur I.22.  Antall kolli 

 Omgivelsestemperatur 

 

Kjølt  Fryst   

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  Type emballasje 
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I.25. Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr   teknisk bruk  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjeland  I.27. For import eller innførsel til EU  

Tredjeland ISO-kode  

I.28. Identifikasjon av varene   

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Partinummer 
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LAND Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som 

fôrmiddel 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets 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) og attesterer at blodproduktene beskrevet ovenfor 
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II.1. består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. 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, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra 

skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll ante mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 
 

II.5. med henblikk på inaktivering av patogener har gjennomgått 

 (2) enten [bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode  ................................................  (3) som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

 (2) eller [en metode og parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske standardene fastsatt i 

kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

 (2) eller [når det gjelder blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på fôring 

av svin, varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C, og det tørkede blodet og 

blodplasmaet har et vanninnhold i vektprosent på høyst 8 % med en vannaktivitet (Aw) på mindre 

enn 0,60,] 

II.6. sluttproduktet er 

 (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

 (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] 

 som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

II.7. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.8. 
produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra patogener etter 

behandlingen, 

 (2) og [når det gjelder blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på fôring 

av svin, er blitt lagret ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker,] 

II.9. er blitt undersøkt før avsendelse på vedkommende myndighets ansvar ved hjelp av en stikkprøve tatt under eller ved 

uttak fra lagring, og prøven oppfyller følgende standarder(4): 

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

 Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 
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LAND Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som 

fôrmiddel 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

(2) [II.10. blodproduktene beskrevet ovenfor 

 (2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

 (2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

  (2) enten [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

  
(2) eller 

[a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5), 

   b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(6), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

   c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.11. blodproduktene beskrevet ovenfor 

 (2) enten [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

 (2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og 

  
a) 

kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

   i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

   ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

   iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

   
iv) 

Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og 

destruert. 

   v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i 

minst de siste sju årene. 

  
b) 

kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av 

mistanke om TSE, 

  c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke i minst de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet, 
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LAND Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som 

fôrmiddel 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) enten [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og 

ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

  (2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

   —  Dyr som er slaktet for konsum. 

   —  Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

II.12. blodproduktene som er beskrevet ovenfor, inneholder eller er framstilt av animalske biprodukter fra andre dyr enn 

drøvtyggere og er ifølge erklæringen til avsenderen nevnt i felt I.1 

 (2) enten [ikke beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

 (2)(7) eller [beregnet på framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, og 

avsenderen har påtatt seg å sikre at resultatene av analysene som er utført i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(8), vil bli framlagt på grensekon-

trollstasjonen på innførselsstedet.] 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn 

(skip) skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 eller 35.04. 

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

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

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

— Felt I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Reptilia. 
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LAND Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes 

som fôrmiddel 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets 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) Angi metode 1–5 eller 7, alt etter hva som er relevant. 

(4) der 

 n =  antall prøver som skal testes, 

 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. 

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

(6) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

(7) Personen som har ansvaret for forsendelsen nevnt i felt I.6, må sikre at dersom blodproduktet beskrevet i dette 

hygienesertifikatet er ment å skulle brukes til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, 

analyseres forsendelsen i samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009 for å kontrollere at det 

ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. Opplysninger om resultatet av denne analysen skal være 

vedlagt dette hygienesertifikatet ved framvisning av forsendelsen på en grensekontrollstasjon i Den europeiske union. 

(8) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

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

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel: 
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KAPITTEL 4 C 

Hygienesertifikat 

For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 

D
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Partinummer 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), 

særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet eller i innsamlingsvirksomheten, 

utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [–  blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som 

kommer fra skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

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

stoffer oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder 

overskrider det tillatte nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler 

regelverk på dette området, nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens 

regelverk, i slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet eller fra 

levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet, 

(2) [II.5.  når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av arter i disse taksonene, ble blodet samlet inn i et land eller en region der det ikke er påvist noe tilfelle 

av kvegpest, småfepest eller Rift Valley Fever i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt 

vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene, og 

(2) enten [i tredjeland, territorier eller deler av disse  ......................... (angi ISO-kode i tilfelle land eller ISO-

koder(3) i tilfelle territorier eller deler av territorier) der det ikke er påvist noe tilfelle av munn- og 

klovsyke i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene, og] 

(2) eller [i tredjeland, territorier eller deler av disse  ......................... (angi ISO-kode i tilfelle land eller ISO-

koder(3) i tilfelle territorier eller deler av territorier) der det ikke er påvist noe tilfelle av munn- og 

klovsyke i løpet av minst de siste tolv månedene, og der det er gjennomført vaksinasjonsprogrammer 

under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos tamme drøvtyggere i løpet av minst de siste tolv 

månedene(4), og]] 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [II.5.1.  når det gjelder andre dyr enn Suidae eller Tayassuidae, i tredjeland eller regioner der det 

(2) enten  [ikke er påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt eller blåtunge(2) (heller ikke forekomst av seropositive 

dyr) i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

(2) eller [finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt og blåtunge(2)(4),] 

(2) [II.5.2.  når det gjelder Suidae og Tayassuidae, i tredjeland eller regioner der det ikke er påvist noe tilfelle av smittsomt 

blæreutslett hos gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest i løpet av minst de siste tolv månedene, og det har 

ikke vært foretatt vaksinasjon av de mottakelige artene mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv 

månedene, og det 

(2) enten  [ikke er påvist noe tilfelle av vesikulær stomatitt (heller ikke forekomst av seropositive dyr) i løpet av 

minst de siste tolv månedene, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen i løpet 

av minst de siste tolv månedene,]] 

(2) eller [det finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt(4),]]] 

(2) [II.6.  når det gjelder blodprodukter fra fjørfe eller andre fuglearter, kommer dyrene og produktene fra territoriet til et land 

eller en region med kode  .............................................. (5) 

som er fri for Newcastle disease og høypatogen aviær influensa som definert i OIEs helseregelverk for landdyr, 

der det i løpet av minst de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, 

der dyrene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle disease med vaksiner framstilt av en 

originalvirusstamme med Newcastle disease som har større sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer av 

viruset,] 

II.7. produktene er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk 

med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] 

og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

II.8. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.9. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av produktene med patogener under transport, 

(2) [II.10.  de ubehandlede blodproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region 

med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6), 

b)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(7), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/77 

 

LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

c)  animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 05.11; 30.02 eller 35.02. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Reptilia. 

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. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(3) Territoriekode som angitt i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(4) I så fall skal produktene etter veterinærkontroll fastsatt i direktiv 97/78/EF (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9) og i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 8 nr. 4 i det nevnte direktivet transporteres direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 
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LAND Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(5) Territoriekode som angitt i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1). 

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

(7) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 4 D 

Hygienesertifikat 

For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Partinummer 
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LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som er 

beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), 

særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet, utelukkende med følgende animalske 

biprodukter: 

(2) enten  [–  blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som 

kommer fra skrotter som er slaktet på et slakteri og er funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via de aktuelle produktene,] 

(2) og/eller  [–  blod og blodprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

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

stoffer oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler 

regelverk på dette området, nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens 

regelverk, i slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet eller fra 

levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingslandet, 

(2) [II.5.  når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av disse, men som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, har produktene gjennomgått en av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av patogener som kan forårsake munn- og klovsyke, vesikulær stomatitt, 

kvegpest, småfepest, Rift Valley Fever og blåtunge: 

(2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en 

effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [endring av pH til en pH på 5 i to timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.]]  
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LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter 

som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [II.6.  når det gjelder blodprodukter fra Suidae, Tayassuidae, fjørfe og andre fuglearter, har produktene gjennomgått en av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av patogener som kan forårsake følgende sykdommer: munn- og klovsyke, 

vesikulær stomatitt, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, Newcastle disease og 

høypatogen aviær influensa, alt etter hva som relevant for artene: 

(2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en 

effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

(2) og/eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C for Suidae/Tayassuidae(2) og minst  

70 °C for fjørfe og andre fuglearter(2), etterfulgt av en effektivitetskontroll,]] 

(2) [II.7.  når det gjelder blodprodukter fra andre arter enn artene oppført i punkt ll.5 or ll.6., har produktene gjennomgått 

følgende behandling (angi hvilken):  ................................................... ] 

II.8. produktene er 

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert 

før bruk med et desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet,] og 

og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER 

FÔR», 

II.9. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

II.10. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blodproduktene med patogener etter behandling, 

(2) [II.11.  de behandlede blodproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som 

er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved 

at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region klassifisert som 

land eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 

2007/453/EF.]]] 
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LAND Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som 

er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 05.11, 30.02, 35.02 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Dersom det gjelder arter, velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller 

Suidae, Pesca, Reptilia. 

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. 

(2a) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» 

Stempel: 
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3) Kapittel 6 B skal lyde: 

«KAPITTEL 6 B 

Hygienesertifikat 

For jakttrofeer eller andre preparater av fugler og hovdyr, som består av hele ubehandlede deler, beregnet på forsendelse 

til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig navn) Antall kolli 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, som 

består av hele ubehandlede deler 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

jakttrofeene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ll.1.  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av klovdyr, med unntak av svin, 

a)   ...........................  (region) har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest i de siste tolv 

månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt vaksinasjon mot noen av disse 

sykdommene, og 

b) jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

i) kommer fra dyr som ble avlivet på territoriet til den nevnte regionen, som har tillatelse til 

å eksportere til Den europeiske union ferskt kjøtt fra tilsvarende mottakelige husdyrart, 

der det i løpet av de siste 60 dagene ikke har vært noen dyrehelserestriksjoner på 

grunn av utbrudd av sykdom som viltet er mottakelig for, og 

ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til et annet tredjeland eller del 

av et tredjeland som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra andre 

klovdyr enn svin til Den europeiske union,] 

(2) eller  [ll.1.  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av viltlevende svin, 

a)  ............................ (region) har vært fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt 

blæreutslett hos gris, munn- og klovsyke og ondartet smittsom griselammelse (Teschens 

sykdom) i de siste tolv månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt 

vaksinasjon mot noen av disse sykdommene, og 

b) jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

i) kommer fra dyr som ble avlivet på dette territoriet, som har tillatelse til å eksportere til 

Den europeiske union ferskt kjøtt fra tilsvarende mottakelige husdyrart, der det i løpet av 

de siste 60 dagene ikke har vært noen dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av 

sykdom som viltet er mottakelig for, og 

ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til et annet tredjeland eller del 

av et tredjeland som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra 

viltlevende svin til Den europeiske union,] 

(2) eller [ll.1. når det gjelder jakttrofeer og andre preparater av enhovede dyr, kommer jakttrofeene og andre 

preparater beskrevet ovenfor fra viltlevende enhovede dyr som ble avlivet på territoriet til 

eksportlandet nevnt ovenfor,] 

(2) eller [ll.1. når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater av fuglevilt, 

a)  ............................ (region) er fri for høypatogen aviær influensa og Newcastle disease, og 

b) jakttrofeene og andre preparater beskrevet ovenfor kommer fra viltlevende fuglevilt som ble 

avlivet i den nevnte regionen, der det i løpet av de siste 30 dagene ikke har vært noen 

dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom som viltlevende fugler er mottakelige 

for,] 

II.2. jakttrofeene og andre preparater beskrevet ovenfor er uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk 

opprinnelse som kan kontaminere dem, pakket hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå 

enhver senere kontaminering, 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, som 

består av hele ubehandlede deler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [ll.3.  jakttrofeene eller andre preparater beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06, 05.07, 05.11; 96.01 eller 97.05. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, 

Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae og Elephantidae. 
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LAND Jakttrofeer og andre preparater av fugler og hovdyr, 

som består av hele ubehandlede deler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: » 

Stempel: 

  



14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 3/89 

 

4) 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 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer 

at de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på bestemte studier eller analyser 

som nevnt i definisjonen av vareprøve i nr. 39 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, og som 

er merket med en etikett med teksten «VAREPRØVE SOM IKKE ER BEREGNET PÅ KONSUM»,] 

(2) eller  [oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i punkt ll.1,] 

II.1. de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

II.1.1. er 

(2) enten [a)  framstilt av materialer som er importert fra et tredjeland, et tredjelandsterritorium eller en 

del av et tredjelandsterritorium (3) som har tillatelse til å eksportere 

ferskt kjøtt til Den europeiske union,] 

(2) og/eller  [b)  framstilt i det eksporterende tredjelandet, tredjelandsterritoriet eller delen av 

tredjelandsterritoriet (3) fra dyr som 

enten 

i) har oppholdt seg i nevnte tredjeland, territorium eller del som kan eksportere 

ferskt kjøtt til Den europeiske union, siden fødselen eller i minst tre måneder før 

slakting, og/eller 

ii) er felt i naturen i nevnte tredjeland, territorium eller del(4),] 

(2) og/eller  [c)  framstilt av egg, melk, gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse landdyr eller 

akvatiske dyr,] 

(2) [II.1.2.  når det gjelder annet materiale enn materiale fra egg, melk, gnagere, haredyr, akvatiske dyr eller virvelløse 

landdyr eller akvatiske dyr, 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 høypatogen 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 avsendelsesdatoen, 

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 nevnt ovenfor, og som dyrene er 

mottakelige for, og 

iv) 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(5),] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

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

sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle 

disease eller høypatogen 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 territorium i et tredjeland eller en del 

av et tredjeland som på disse datoene ikke har tillatelse til å eksportere slikt 

materiale 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,]] 

(2) [ll.1.3.  når det gjelder annet materiale enn materiale fra viltfanget fisk eller virvelløse dyr, er blitt framstilt på en 

virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene nevnt i punkt ll.1.2 

som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et tilfelle eller utbrudd av disse 

sykdommene, 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,] 

ll.1.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, og de 

er blitt håndtert for å unngå kontaminering med patogener, 

ll.1.5. 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 Den europeiske union, 

ll.1.6. består bare av følgende animalske biprodukter: 

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

felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum fram til de av kommersielle 

grunner ugjenkallelig erklæres som animalske biprodukter,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2a), som ikke har 

vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam 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 

har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra virksomheter eller anlegg 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–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 har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

ll.1.7. 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 ved mottaksanlegget, 

(2)(6) [ll.1.8. 

(2)(7) 

enten [ll.1.8.1.  de animalske biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som fra landet, territoriet eller delen nevnt i 

punkt ll.1.1, der det regelmessig gjennomføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og 

klovsyke hos storfe,]] 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2)(8) 

og/eller [ll.1.8.2.  de animalske biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet 

kjøtt,]] 

(2) [ll.1.9.  de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er 

klassifisert som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(10), der det ikke har forekommet nasjonale 

tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som 

er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig 

BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

ll.1.10 de animalske biproduktene beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke 

om TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke 

de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11: Når det gjelder forsendelser av vareprøver eller til analyser: Angi bare virksomhetens navn og adresse. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut 

— når det gjelder produkter for framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden: Bare dersom sertifikatet 

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

— når det gjelder produkter som er vareprøver eller til analyser: Anlegget i Den europeiske union som er angitt i 

godkjenningen fra vedkommende myndighet, der det er relevant. 

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

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 05.06, 05.07; 

05.11.91; 05.11.99, 23.01 eller 30.01. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.25: I sertifikatet omfatter «teknisk bruk» også bruk som vareprøve. 

— Felt l.26 og l.27: Unntatt for vareprøver, som ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller 

import. 

— Felt l.28: 

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

veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

— Produkter til bestemte teknologiske studier eller analyser: Anlegget i Den europeiske union som er angitt i 

godkjenningen fra vedkommende myndighet, der det er relevant. 

— Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 
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LAND Animalske biprodukter som skal brukes for formål 

utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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. 

(2a) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(3) Eksportlandets navn og ISO-kode som fastsatt i 

— del 1 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1), 

— vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1) og 

— vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

I tillegg skal ISO-koden for territorier og deler av territorier nevnt i vedleggene til forordning (EU) nr. 206/2010, (EF) 

nr. 798/2008 og (EF) nr. 119/2009 nevnt i denne fotnoten (når det er relevant for de mottakelige artene), inkluderes der 

dette er relevant. 

(4) Bare for land der Den europeiske union tillater import av viltkjøtt til konsum av de samme dyreartene. 

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

(6) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i territoriet til et søramerikansk eller 

sørafrikansk land eller deler av et slikt land, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere 

til konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskler fra storfe, oppdelt i samsvar med kravene i avsnitt IV kapittel I del 

B.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

(7) Bare for visse søramerikanske land. 

(8) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske land. 

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

(10) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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5) Kapittel 10 A, 10 B, 11 og 12 skal lyde: 

«KAPITTEL 10 A 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIV, 

og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

ll.1. består av smeltet fett som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. 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, eller i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004(3), for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle 

grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker 

eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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 

har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller [– akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

ll.5. (2) enten [–  når det gjelder materiale som kommer fra svin, kommer fra et land eller en del av territoriet til et 

land som har vært fritt for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fritt for klassisk 

svinepest og afrikansk svinepest de siste 12 månedene,] 

(2) og/eller [– når det gjelder materiale som kommer fra fjørfe, kommer fra et land eller en del av territoriet til 

et land som har vært fritt for Newcastle disease og aviær influensa de siste seks månedene,] 

(2) og/eller [– når det gjelder materiale som kommer fra drøvtyggere, kommer fra et land eller en del av 

territoriet til et land som har vært fritt for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fritt for 

kvegpest de siste 12 månedene,] 

(2) og/eller [– dersom det i det relevante tidsrommet nevnt i punkt II.5 har vært utbrudd av en av 

sykdommene nevnt i punkt II.5, og dersom det smeltede fettet kommer fra mottakelige arter, 

har gjennomgått varmebehandling ved minst 70 °C i minst 30 minutter eller ved minst 90 °C i 

minst 15 minutter, og  

opplysninger om de kritiske kontrollpunktene registreres og oppbevares slik at eieren, den 

driftsansvarlige eller vedkommendes representant og eventuelt vedkommende myndighet kan 

overvåke driften av anlegget; opplysningene skal omfatte partikkelstørrelse, kritisk temperatur 

og eventuelt absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoffer og resirkuleringsrate for 

fett,] 

ll.6. dersom det kommer fra drøvtyggere, er det blitt renset slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter 

ikke overstiger 0,15 vektprosent, 

ll.7. det smeltede fettet 

a)  er bearbeidet i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt 3 i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011 eller behandlet i samsvar med avsnitt XII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 for å drepe patogener, og 

(2) enten [b)  er pakket i nye containere eller i containere som er blitt rengjort og om nødvendig desinfisert 

som forebyggende tiltak mot forurensning, og alle forholdsregler er tatt for å unngå 

kontaminering,] 

(2) eller [b)  når det skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller 

tankbiler brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker 

på land eller direkte til anleggene, være undersøkt på vedkommende myndighets ansvar og 

funnet rene før de tas i bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som 

skal brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) [ll.8.  det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region 

med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller  [a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som 

et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

ll.9. det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a) kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk 

skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i 

Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra 

drøvtyggere har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst 

de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke 

om TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk 

skrapesyke de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet, 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal 

brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og 

ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 04.05; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10 eller 15.18. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr eller kjæledyr, og produksjon eller 

framstilling av fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

— Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, annet enn Ruminantia 

— Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

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 139 av 30.4.2004, s. 55. 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som 

skal brukes som fôrmiddel 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 10 B 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland 

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for 

visse formål utenfor fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8, 9 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i 

vedlegg XIV, og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

ll.1. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og som oppfyller helsekravene nedenfor, 

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

(2) [ll.2.1.  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av fornybart drivstoff nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav L i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 142/2011, biodiesel eller produkter framstilt av bearbeidet fett, animalske biprodukter nevnt i 

artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) [II.2.2.  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av fornybart drivstoff nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 142/2011, er materialene framstilt utelukkende av animalske biprodukter nevnt i artikkel 9 og 

10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) [II.2.3.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, er materialene 

framstilt utelukkende av 

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

stoffer som overskrider det tillatte nivået nevnt i artikkel 15 nr. 3 i rådsdirektiv 96/23/EF(2a),] 

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

fremmedlegemer i disse produktene,] 

(2) og/eller [– andre dyr og deler av dyr enn de som er nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

som har dødd på annen måte enn ved slakting eller felling for konsum, herunder dyr som er 

avlivet for å bekjempe sykdom,] 

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

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

ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkeforedling,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(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 har 

vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [– akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller [– virvelløse akvatiske dyr og landdyr, 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)–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 [– huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

(2) og/eller [– fettvev fra dyr som ikke har vist tegn til sykdom som kan overføres via dette materialet til 

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

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,]] 

(2) [II.2.4.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, 

(2) enten [– spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(2b),] 

(2) og/eller [– hele skrotter eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale som definert i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 ved disponeringstidspunktet,] 

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

bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2c) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF,] 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

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

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det 

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

området, importmedlemsstatens lovgivning,]] 

ll.3.  det smeltede fettet 

a) er blitt bearbeidet i samsvar med metode  .................................................................  (angi 

bearbeidingsmetode) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, for å drepe 

patogener, 

b) er før avsendelsen til Den europeiske union blitt merket med glyseroltriheptanoat (GTH), slik at en homogen 

minimumskonsentrasjon på minst 250 mg GHT per kg fett er oppnådd, 

c) når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter fjernet slik at de høyst utgjør 0,15 

vektprosent, 

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

e) er merket på emballasjen eller beholderen med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

(2) [II.4.  når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel, kosmetikk, legemidler, medisinsk utstyr eller 

jordforbedringsmidler, stammer det smeltede fettet beskrevet ovenfor 

(2) enten [fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,] 

(2) eller [fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 
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LAND Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

for visse formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 04.05; 15.01, 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16 eller 

15.18. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr eller kjæledyr, og produksjon eller 

framstilling av fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, annet enn Ruminantia 

Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

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. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(2b)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2c)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

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

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 11 

Hygienesertifikat 

For gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel I i vedlegg XIV, 

og attesterer at gelatinen/kollagenet(2) beskrevet ovenfor 

ll.1. består av gelatin/kollagen(2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består utelukkende av gelatin/kollagen(2) som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. 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, for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med 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 henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle 

grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og sentrifuge- eller separatorslam 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 [– akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter 

beregnet på konsum,] 

ll.5. gelatinen/kollagenet(2) 

a)  er innpakket, emballert, lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, der 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og det er 

bare brukt konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Pakker som inneholder gelatin/kollagen(2), skal være påført teksten «GELATIN/KOLLAGEN(2) 

EGNET TIL FÔR», og 

(2) enten [b)  når det gjelder gelatin, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-

materiale behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, herunder 

justering av pH-verdien, utvinning ved én eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av 

rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering, for å drepe patogener,] 

(2) eller [b)  når det gjelder kollagen, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-

materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av 

syre eller base etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, for å drepe 

patogener,] 

(2) [ll.6.  når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skinn, 

(2) enten [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en region med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er blitt 

avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skinn som beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved 

mistanke om TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, og 

som skal brukes som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke de 

siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler 

samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med 

genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 

forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

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

lossing og omlasting i Den europeiske union skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til 

Den europeiske union. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode under følgende posisjoner: 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca. 
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LAND Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, 

og som skal brukes som fôrmiddel eller for formål 

utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(4) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen.  

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift: 

Stempel: 
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KAPITTEL 12 

Hygienesertifikat 

For hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

fôrvarer  framstilling av fôr til kjæledyr  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel I i vedlegg XIV, 

og attesterer at det hydrolyserte proteinet, dikalsiumfosfatet eller trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

ll.1. består av hydrolysert protein / dikalsiumfosfat / trikalsiumfosfat(2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

ll.2. består utelukkende av hydrolysert protein / dikalsiumfosfat / trikalsiumfosfat(2) som ikke er beregnet på konsum, 

ll.3. 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, for å drepe patogener, 

ll.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

(2) enten  [når det gjelder dikalsiumfosfat fra avfettede bein, skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det 

dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til 

konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) eller  [når det gjelder andre materialer, 

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

deler av felte dyr, som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men 

som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,]] 

(2) og/eller [– skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet 

egnet for slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller 

skrotter 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 [– blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til 

konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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,]] 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(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 har vist tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til 

mennesker eller dyr,]] 

(2) og/eller [– akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som 

framstiller produkter beregnet på 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,]] 

ll.5.  det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) 

a)  er innpakket og emballert i emballasje merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET 

PÅ KONSUM», og er lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, der 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og det er bare 

brukt konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, og 

(2) enten  [b)  når det gjelder hydrolysert protein, er framstilt ved en prosess som omfatter hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3. 

Når det gjelder hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av 

drøvtyggere, er blitt framstilt i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille 

hydrolyserte proteiner, ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at 

de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før 

i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på 

over 80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 

3,6 bar, eller 

ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, 

etterfulgt av varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar,] 

(2) eller  [b)  når det gjelder dikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som 

i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og 

behandles med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og en pH-verdi 

på under 1,5) i minst to dager, 

ii) deretter behandles den oppnådde fosforsyren med kalk, for å få en utfelling av 

dikalsiumfosfat ved en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iii)  til slutt lufttørker denne utfellingen ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og 

en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C,] 

(2) eller  [b)  når det gjelder trikalsiumfosfat, er framstilt ved en prosess som sikrer 

i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann 

(beinbiter på under 14 mm), 

ii) at det dampkokes sammenhengende ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

iii) at proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

iv) det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C,] 

(2) [II.6.  det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

(2) enten  [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,]] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et 

land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(4), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et 

land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 

II.7. det hydrolyserte proteinet / dikalsiumfosfatet / trikalsiumfosfatet(2) beskrevet ovenfor 

(2) enten  [ikke inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit eller ikke er beregnet på bruk som fôr til 

produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr,] 

(2) eller  [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit og er beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr, 

bortsett fra pelsdyr, og melken eller melkeproduktene 

a)  kommer fra sauer og geiter som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i et land der følgende 

vilkår er oppfylt: 

i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii) Det finnes et informasjons-, overvåkings- og kontrollsystem for klassisk skrapesyke. 

iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om 

TSE eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som 

fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

iv) Sauer og geiter som er smittet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og destruert. 

v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever, som definert i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, fra drøvtyggere har blitt 

forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele landet i minst de siste sju årene. 

b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om 

TSE, 

c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke 

de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

(2) enten  [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 

med genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-

alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

(2) eller  [er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

driftsenheten har i minst to år etter datoen da det siste tilfellet av klassisk 

skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som 

omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar 

med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning 

(EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt 

sauer med genotypen ARR/ARR: 

— Dyr som er slaktet for konsum. 

— Dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble 

avlivet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode: 05.08, 28.35.25; 28.35.26, 29.22; 35.02; 35.03 eller 35.04. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn fôring av produksjonsdyr, bortsett fra pelsdyr, og produksjon eller framstilling av 

fôr til kjæledyr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: 

—  Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, andre Mammalia enn Ruminantia eller Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, andre virvelløse dyr enn Mollusca og Crustacea. 
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LAND Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som 

ikke er beregnet på konsum, og som skal brukes som fôrmiddel 

eller for formål utenfor fôrkjeden 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

— Varens art: Angi om det er hydrolysert protein, dikalsiumfosfat eller trikalsiumfosfat. 

— Produksjonsanlegg: Angi behandlings- eller bearbeidingsanleggets registreringsnummer. 

Del II: 

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

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

(2) Stryk det som ikke passer. 

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

(4) 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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6) Kapittel 18 skal lyde: 

«KAPITTEL 18 

Hygienesertifikat 

For horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske 

union 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7.  Opprinnel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  CITES-nr. 

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

05.07 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

videreforedling  teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.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 kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at 

hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel,(2) 

beskrevet overfor 

ll.1. stammer fra dyr som 

(2) enten  [kommer fra dyr som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem er 

funnet egnet til å slaktes for konsum,] 

(2) eller  [ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle 

produktet,] 

ll.2. hornene og hornproduktene og hovene/klovene og hov-/klovproduktene har gjennomgått en varmebehandling i én 

time med en kjernetemperatur på minst 80 °C, 

ll.3. hornene skal være fjernet fra kraniet uten at kraniehulen er åpnet, 

ll.4. alle forholdsregler er tatt på alle trinn av bearbeiding, lagring og transport for å unngå krysskontaminering, 

ll.5. hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel, er 

pakket 

(2) enten  [i ny emballasje eller nye beholdere,] 

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

vedkommende myndighet,] 

[emballasjen eller beholderne er merket med angivelse av type animalsk biprodukt(3) og etiketter med teksten «IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR» og bestemmelsesvirksomhetens navn og adresse,] 

(2)[ll.6.  hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hovene/klovene og hov-/klovproduktene, unntatt hov-/klovmel, som 

er beskrevet ovenfor, 

(2) enten  [stammer fra andre drøvtyggere enn storfe, sau eller geit,]] 

(2) eller  [stammer fra storfe, sau eller geit og inneholder ikke og stammer ikke fra 

(2) enten  [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert som et land eller en 

region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF,] 

(2) eller [a)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), 

b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt fra dyr som er 

født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i et land eller en region som er klassifisert 

som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller 

av BSE, 

c) animalske biprodukter eller avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter som er 

blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

et land eller en region klassifisert som land eller region med ubetydelig BSE-risiko 

i samsvar med vedtak 2007/453/EF.]]] 
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LAND Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

Merknader 

Del l: 

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut dersom sertifikatet 

gjelder en vare som skal sendes i transitt gjennom Den europeiske union. Det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder en 

vare som skal importeres til Den europeiske union. 

— Felt l.11 og l.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

— Felt l.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt l.15: Opplysninger om registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

skal framlegges ved lossing og omlasting i Den europeiske union. 

— Felt l.23: For bulkcontainere skal containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

— Felt l.26 og l.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Felt l.28: Varenes art. 

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) Produkttype: horn, hornprodukter, hover/klover, hov-/klovprodukter. 

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

(5) EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84. 

— 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: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen ved innførselsstedet til Den europeiske union. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

Dato: Underskrift:» » 

Stempel: 
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7) Kapittel 20 skal lyde: 

«KAPITTEL 20 

Modell for erklæring 

Erklæring om import fra tredjeland og om transitt gjennom(2) Den europeiske union av halvfabrikater som skal brukes i 

framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, 

laboratoriereagenser og kosmetiske produkter 

LAND: Veterinærattest for EU 
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l.1.  Avsender 

Navn 

Adresse 

Tlf. 

l.2.  Sertifikatets referansenummer l.2.a. 

l.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

l.4.  Vedkommende lokale myndighet 

l.5.  Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

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

Navn 

Adresse 

Postnummer 

Tlf. 

l.7. 

 Opprin

nel-

sesland  

ISO-kode  l.8.  Opprinnel-

sesregion  

Kode  l.9.  Bestemmel-

sesland 

ISO-kode l.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

l.11.  Opprinnelsessted 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

l.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Navn  Godkjenningsnummer 

Adresse 

Postnummer 

l.13.  Lastested l.14.  Avsendelsesdato 

 

l.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

l.16.  Grensekontrollstasjon i EU 

l.17.  

l.18.  Varebeskrivelse l.19.  Varekode (HS-kode) 

 
l.20.  Mengde 

l.21.  Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

l.22.  Antall kolli 

l.23.  Forseglingsnummer/containernummer l.24.  Type emballasje 
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l.25.  Varer sertifisert til 

teknisk bruk  

l.26.  For transitt gjennom EU til tredjeland   

Tredjeland  ISO-kode 

l.27.  For import eller innførsel til EU   

l.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

 ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

ERKLÆRING 

Undertegnede erklærer at jeg har til hensikt å importere halvfabrikatet nevnt ovenfor til Den europeiske union eller føre det i 

transitt gjennom Unionen, og at det oppfyller definisjonen av et halvfabrikat i nr. 35 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 142/2011(1a), og særlig at 

1) det er beregnet på framstilling av 

(2) enten [– legemidler,] 

(2) og/eller [– veterinærpreparater,] 

(2) og/eller [– medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [– aktivt implanterbart medisinsk utstyr,] 

(2) og/eller [– medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [– laboratoriereagenser,] 

(2) og/eller [– kosmetiske produkter,] 

2) stadiene for utforming, omdanning og produksjon er tilstrekkelig fullført til at materialet kan brukes til ønsket formål eller 

som en bestanddel i et produkt beregnet på dette formålet, bortsett fra at det må bearbeides eller omdannes ytterligere, 

for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen eller emballeres for at produktet skal være egnet til å bringes i 

omsetning eller tas i bruk som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære 

formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære 

formål eller kosmetisk produkt i samsvar med Unionens regelverk(1b) for slike produkter, eller som laboratoriereagens, 

3) det er framstilt av 

(2) enten  [–  materiale som kan stamme fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF(2a) eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2b),] 

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

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

beregnet på konsum,] 

(2) og/eller  [–  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og funnet egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller skrotter 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 karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn 

drøvtyggere, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 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 sentrifuge- eller separatorslam 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 har vist 

tegn på sykdommer som kan overføres via dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [–  akvatiske dyr 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 akvatiske dyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter beregnet 

på 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 rugerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter fra andre virvelløse akvatiske dyr og landdyr enn 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)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)–g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller  [–  produkter som stammer fra eller framstilt av 

— akvatiske dyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr, 

— virvelløse akvatiske dyr eller landdyr, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, 

— dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii)–v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 

bokstav a)–g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 
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LAND Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og 

veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og 

veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter. 

ll. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer Il.b. 

(2) og/eller  [–  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 eller 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

i) som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe 

sykdom, 

ii) fostre, 

iii) oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på avlsformål, og 

iv) fjørfe som er døde i egget,] 

(2) og/eller  [–  animalske biprodukter som ikke består av kategori 1- eller kategori 3-materiale,] 

4) den ytre emballasjen er merket med teksten «BARE TIL LEGEMIDLER / VETERINÆRPREPARATER / MEDISINSK 

UTSTYR FOR HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / AKTIVT IMPLANTERBART MEDISINSK UTSTYR / 

MEDISINSK UTSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIKK FOR HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / 

LABORATORIEREAGENSER / KOSMETISKE PRODUKTER», og det er ikke beregnet på å bli spredt i Den europeiske 

union for annen bruk, 

5) forsendelsen transporteres direkte til bestemmelsesstedet i Den europeiske union som angitt i punkt l.12 i denne 

erklæringen, som er 

(2) enten  [en virksomhet eller et anlegg for framstilling av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for 

humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser eller kosmetiske produkter som er 

registrert i samsvar med artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

(2) eller [en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 punkt i) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og skal sendes derfra bare til en virksomhet eller et anlegg som nevnt i forrige strekpunkt i dette 

leddet.] 

Merknader 

— Felt l.19: Bruk relevant HS-kode i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og 

produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT  

L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

— Felt l.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

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

(1b) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67), rådsdirektiv 

93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1), europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59), 

alt etter hva som er relevant. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

(2a)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(2b)  EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

Importør 

Navn (med blokkbokstaver): Adresse: 

Dato: Underskrift:» 

 


