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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1091 

av 26. juni 2019 

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

krav ved eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og andre 

dyr enn drøvtyggere(*) 

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 23a bokstav 

m), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Forbudet mot eksport til tredjestater av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og produkter som inneholder slikt 

bearbeidet animalsk protein, herunder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, ble i første omgang innført ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003(2) for å hindre overføring av bovin spongiform encefalopati (BSE) til 

tredjestater gjennom potensielt forurenset bearbeidet animalsk protein, og for å hindre risikoen for at det kommer inn i 

Unionen på nytt. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) oppdaterte den kvantitative risikovurderingen av BSE-

risikoen fra bearbeidede animalske proteiner i juni 2018(3). EFSA konkluderte med at samlet BSE-smittsomhet som 

utgjøres av bearbeidet animalsk protein, i 2018 var fire ganger lavere enn den som ble anslått i 2011. 

4) Etter uttalelsen fra EFSA i forbindelse med bearbeidet animalsk protein bør organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler 

som inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere, inkluderes i unntaket fastsatt i avsnitt E nr. 2 i kapittel 

V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, dersom de ikke inneholder kategori 1-materiale og avledede produkter, 

eller kategori 2-materiale og andre avledede produkter enn bearbeidet naturgjødsel. 

5) Nr. 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som forbyr eksport av produkter som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, bør derfor endres. 

6) Nr. 3 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter vilkårene for eksport av bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere eller fôrblandinger som inneholder slikt protein. Det er imidlertid ikke 

fastsatt vilkår for eksport av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder bearbeidede animalske 

proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. Det bør derfor tilføyes et nytt nr. 5 til avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 999/2001 der slike vilkår fastsettes. 

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

og fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 27.6.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar spongiform encefalopati og fôrvarer (EUT L 173 av 11.7.2003, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2018;16(7):5314. 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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 26. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I avsnitt E i kapittel V skal nr. 2 lyde: 

«2. Uten at det berører nr. 1, er eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere, forbudt. 

Som unntak får dette forbudet ikke anvendelse på 

a) bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere som 

i) er bearbeidet i virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

ii) er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, 

b) organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, som definert i artikkel 3 nr. 22 i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvis 

sammensetning inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere eller en blanding av bearbeidede 

animalske proteiner fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, idet følgende forutsetninger gjelder: 

i) De inneholder ikke kategori 1-materiale og avledede produkter eller kategori 2-materiale og avledede 

produkter, unntatt naturgjødsel som definert i artikkel 3 nr. 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som er 

bearbeidet i samsvar med reglene for omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel fastsatt i avsnitt 2 bokstav a), 

b), d) og e) i kapittel I i vedlegg XI til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011. 

ii) De bearbeidede animalske proteinene i organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler er i samsvar med de 

særlige kravene beskrevet i avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. 

iii) Den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene kan inneholde andre kategori 3-materialer som er 

bearbeidet i samsvar med 

— en av bearbeidingsmetodene 1–7 fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

eller 

— kravene fastsatt i avsnitt 1 kapittel III i vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder 

kompost eller råtnerester fra omdanning av animalske biprodukter til biogass, eller 

— de særlige kravene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom slikt materiale kan 

brukes til organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i samsvar med nevnte forordning. 

iv) De er produsert i virksomheter eller anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

v) De er blandet med en tilstrekkelig andel av en komponent som er godkjent av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der det produseres organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, og som gjør produktet 

uspiselig for dyr, eller som på annen måte er effektivt for å hindre misbruk av blandingen til fôrformål. 

Denne komponenten skal blandes med organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler i anlegget som 

framstiller dem, eller i et anlegg som er registrert for dette formål i samsvar med nr. 2 avsnitt 1 i kapittel II i 

vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Dersom vedkommende myndighet i bestemmelsestredjestaten krever det, kan vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene er produsert, godta bruk av andre 

komponenter eller andre metoder for å hindre bruk av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som fôr 

enn dem som er godkjent i denne medlemsstaten, forutsatt at disse ikke er i strid med reglene fastsatt i 

artikkel 22 nr. 3 og kapittel II avsnitt 1 nr. 3 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011. 

vi) De er blitt bearbeidet for å sikre dekontaminering av sykdomsframkallende stoffer i samsvar med kapittel II 

avsnitt 1 nr. 5 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 142/2011.  
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vii) De har en etikett på emballasjen eller beholderen med påskriften «organisk gjødsel eller jordforbedrings-

midler / produksjonsdyr skal ikke beite og ikke fôres med fôrvekster i minst 21 dager etter spredning». 

viii) De eksporteres i samsvar med følgende vilkår: 

— De skal transporteres i forseglede beholdere direkte fra anlegget som framstiller organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler, eller det registrerte anlegget der komponenten som gjør produktet uegnet for dyr, 

tilsettes, til stedet for utførsel fra Unionens territorium, som skal være en grensekontrollstasjon oppført i 

vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF. Før utførsel fra Unionens territorium skal operatøren som 

har ansvaret for å organisere transporten av den organiske gjødselen eller jordforbedringsmidlene, 

underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst til 

utførselsstedet. 

— Forsendelsen skal følges av et behørig utfylt handelsdokument som er utarbeidet i samsvar med 

modellen fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og utstedt via det 

integrerte edb-systemet for veterinærmyndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF. I handelsdokumentet skal grensekontrollstasjonen der utførselen skjer, være angitt i felt 

I.28. 

— Når forsendelsen ankommer utførselsstedet, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen 

på risikobasis kontrollere forseglingen på beholderne som framvises på grensekontrollstasjonen. Dersom 

forseglingen kontrolleres og kontrollen ikke er tilfredsstillende, skal forsendelsen enten destrueres eller 

sendes tilbake til opprinnelsesvirksomheten, angitt i felt I.12 i handelsdokumentet. 

— Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal via TRACES underrette vedkommende 

myndighet angitt i felt I.4 i handelsdokumentet om forsendelsens ankomst til utførselsstedet, og 

eventuelt om resultatet av kontrollen av forseglingen og av eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

— Vedkommende myndighet som er ansvarlig for opprinnelsesproduksjonsanlegget eller det registrerte 

anlegget der komponenten som gjør produktet uspiselig for dyr, er tilsatt, skal foreta risikobaserte 

offentlige kontroller for å kontrollere at første og annet strekpunkt er oppfylt, og for å kontrollere at det 

for hver eksportert forsendelse av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler hvis sammensetning 

inneholder bearbeidede animalske proteiner fra drøvtyggere eller en blanding av bearbeidede animalske 

proteiner fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, er mottatt bekreftelse av kontrollen som ble 

foretatt ved utførselsstedet, fra vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen via TRACES. 

Vilkårene fastsatt i nr. 2 bokstav b) punkt v), vii) og viii) får ikke anvendelse på organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler som er i salgsklar emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren.» 

2) I kapittel V avsnitt E skal nytt nr. 5 lyde: 

«5. Eksport av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler hvis sammensetning inneholder bearbeidede animalske 

proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere, og som ikke inneholder noe materiale fra drøvtyggere, skal være underlagt 

følgende vilkår: 

a) Kravene fastsatt i nr. 2 bokstav b) punkt i), ii), iii), iv), v), vi) og vii) i dette avsnitt får anvendelse. Vilkårene angitt 

i nr. 2 bokstav b) punkt v) og vii) får ikke anvendelse på organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i salgsklar 

emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren. 

b) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som den organiske gjødselen og jordforbedrings-

midlene inneholder, skal framstilles i bearbeidingsanlegg som oppfyller kravene i bokstav c) i avsnitt D i kapittel 

IV, og som er oppført i samsvar med nr. 1 bokstav d) i avsnitt A i kapittel V. 

c) De er produsert i virksomheter eller anlegg som utelukkende er beregnet på bearbeiding av organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler fra andre dyr enn drøvtyggere. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet tillate eksport av organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler nevnt i dette punktet som er framstilt i virksomheter eller anlegg som bearbeider organisk 

gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder materiale fra drøvtyggere, dersom det iverksettes effektive 

tiltak for å hindre krysskontaminering mellom organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som bare inneholder 

materiale fra dyr som ikke er drøvtyggere, og organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som inneholder 

materiale fra drøvtyggere. 
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d) De transporteres til stedet for utførsel fra Unionens territorium i nytt emballasjemateriale eller i bulkcontainere 

som ikke brukes til transport av materiale fra drøvtyggere, eller som på forhånd er rengjort for å unngå 

krysskontaminering i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som på forhånd er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

Vilkårene fastsatt i nr. 5 bokstav c) og d) får ikke anvendelse på organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler som 

er i salgsklar emballasje på høyst 50 kg til bruk for sluttforbrukeren.» 

 __________  


