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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/893
af 24. maj 2017
om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af
bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår
bestemmelserne om forarbejdet animalsk protein
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af
regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig
artikel 23, stk. 1,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbe
stemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (2), særlig artikel 31, stk. 2, andet afsnit,
artikel 41, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 42, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af
transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt »TSE«) hos kvæg, får og geder. Forordningen
gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for
eksport heraf.

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 er anvendelse af protein fra dyr i foder til
drøvtyggere forbudt. Dette forbud udvides ved artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning til at omfatte andre dyr end
drøvtyggere og begrænses, hvad angår fodring af disse dyr med animalske produkter, i overensstemmelse med
bilag IV til samme forordning.

(3)

Ved bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides forbuddet i artikel 7, stk. 1, til at omfatte fodring af andre
opdrættede dyr end drøvtyggere, undtagen fodring af kødædende pelsdyr, med bl.a. forarbejdet animalsk protein.
Dog giver bilag IV, kapitel II, litra c), som en undtagelse fra forbuddet, og såfremt visse særlige betingelser er
opfyldt, mulighed for at fodre akvakulturdyr med forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere,
forudsat at det forarbejdede animalske protein og foderblandinger, der indeholder sådant protein, er fremstillet
i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001. I henhold til dette afsnit
i dets nuværende form skal de animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af sådant forarbejdet
animalsk protein, komme fra slagterier eller opskæringsvirksomheder. På grund af fremstillingsprocessen for
forarbejdet animalsk protein afledt af insekter kan dette krav ikke opfyldes for insekters vedkommende. Derfor er
det på nuværende tidspunkt ikke tilladt at anvende forarbejdet animalsk protein afledt af insekter i foder til
akvakulturdyr.

(4)

Der er i flere medlemsstater påbegyndt opdræt af insekter med henblik på fremstilling af forarbejdet animalsk
protein og andre insektderivater, der skal anvendes til foder til selskabsdyr. Produktionen finder sted inden for
rammerne af de nationale kontrolordninger, som medlemsstaternes kompetente myndigheder forvalter.
Undersøgelser har vist, at opdrættede insekter kan udgøre et bæredygtigt alternativ til konventionelle kilder til
animalsk protein til foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere.

(5)

Den 8. oktober 2015 offentliggjorde EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) en videnskabelig
udtalelse vedrørende en risikoprofil i forbindelse med fremstilling og indtagelse af insekter som fødevarer og
foder (3). For så vidt angår risiciene i forbindelse med tilstedeværelsen af prioner konkluderer EFSA, at

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.
(3) Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, EFSA Journal (2015);13
(10):4257.

25.5.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/93

forekomsten af farer i ikkeforarbejdede insekter — sammenlignet med forekomsten af farer i kilder til animalsk
protein, der på nuværende tidspunkt er tilladt — forventes at være den samme eller lavere, så længe insekterne
fodres med substrater, der ikke indeholder materiale fra drøvtyggere eller mennesker (gødning). Da
forarbejdningen af insekterne yderligere kan reducere forekomsten af biologiske farer, er denne konklusion også
gyldig for så vidt angår forarbejdet animalsk protein afledt af insekter.
(6)

Insekter, der avles med henblik på fremstilling af animalsk protein afledt af insekter, skal i henhold til
definitionen i artikel 3, nr. 6), i forordning (EF) nr. 1069/2009 betragtes som opdrættede dyr, og de er derfor
omfattet af forbuddet vedrørende foder, jf. artikel 7 i og bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, samt af de
regler for fodring af dyr, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1069/2009. Det er således forbudt at anvende
protein fra drøvtyggere, køkken- og madaffald, kød- og benmel samt gødning som foder til insekter. I henhold til
bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (1) er det desuden forbudt at anvende
fæces til dyreernæringsmæssige formål.

(7)

Forarbejdet animalsk protein afledt af insekter og foderblandinger, der indeholder sådant protein, bør derfor
tillades som foder til akvakulturdyr. Kapitel II, litra c), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor
ændres, og der bør tilføjes et afsnit, hvori der fastsættes TSE-relaterede betingelser for fremstilling af forarbejdet
animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger, der indeholder sådant protein, i kapitel IV
i bilag IV til samme forordning.

(8)

I analogi med de regler, der allerede gælder for forarbejdet animalsk protein afledt af andre dyr end drøvtyggere
og for foderblandinger, der indeholder sådant protein, bestemt til foder til akvakulturdyr, bør der fastsættes
særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet protein afledt af insekter for at undgå enhver
risiko for krydskontaminering med andre proteiner, der kan udgøre en TSE-risiko for drøvtyggere. Navnlig bør
forarbejdet animalsk protein afledt af insekter — i analogi med betingelserne i kapitel IV, afsnit A, i bilag IV til
forordning (EF) nr. 999/2001 — fremstilles på virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af
produkter afledt af opdrættede insekter.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden bør der desuden indsættes en definition af opdrættede insekter i bilag I til
forordning (EF) nr. 999/2001.

(10)

Bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(11)

Der er i bilag X til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsat regler for gennemførelse af
forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for fremstilling af sikkert foder af animalsk oprindelse til
fodring af opdrættede dyr. Kun animalske biprodukter og afledte produkter, der opfylder kravene i bilag X til
forordning (EU) nr. 142/2011, må anvendes til fodring af andre opdrættede dyr end pelsdyr. Mens
bestemmelserne i bilag X til nævnte forordning ikke omfatter levende insekter og tørrede insekter i foder til
opdrættede dyr, er anvendelsen af tørrede insekter i eller som foder til selskabsdyr omfattet af bestemmelserne
i bilag XIII til forordningen.

(12)

Ændringen af forordning (EF) nr. 999/2001 med henblik på at tillade fodring af akvakulturdyr med forarbejdet
animalsk protein afledt af insekter vil sandsynligvis åbne op for en større produktion af forarbejdet animalsk
protein afledt af insekter i Unionen. Mens det nuværende opdræt i lille målestok af insekter til foder til
selskabsdyr kan håndteres på passende vis inden for rammerne af de eksisterende nationale kontrolordninger, bør
der fastsættes EU-bestemmelser vedrørende dyresundhed, folkesundhed, plantesundhed og miljømæssige risici for
at sikre, at opdræt af insekter i Unionen i større målestok er sikker. For så vidt angår de insektarter, der opdrættes
i Unionen, bør disse ikke være patogene eller have andre negative virkninger på planters, dyrs eller menneskers
sundhed, de bør ikke være anerkendt som vektorer for human-, dyre- eller plantepatogener, og de bør ikke være
beskyttede eller defineret som invasive ikkehjemmehørende arter. Under hensyntagen til disse nationale risikovur
deringer samt til EFSA's udtalelse af 8. oktober 2015 kan følgende insektarter identificeres som de insektarter, der
på nuværende tidspunkt opdrættes i Unionen, og som opfylder ovennævnte betingelser for sikkerhed i forbindelse
med produktion af insekter til anvendelse til foder: sort soldaterflue (Hermetia illucens), stueflue (Musca domestica),
melskrubbe (Tenebrio molitor), hønseribille (Alphitobius diaperinus), husfårekylling (Acheta domesticus), stribet
fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv
80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning
2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).
(2) Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om
gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen
som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).
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(13)

Bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres med henblik på at tilføje en liste over insektarter, der
kan anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, i kapitel II, afsnit 1. Listen
bør omfatte ovennævnte insektarter og kan fremover udvides på grundlag af en vurdering af de risici, som
insektarterne udgør for dyresundheden, folkesundheden, plantesundheden og miljøet.

(14)

Der er i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat krav for import af animalske biprodukter og afledte
produkter fra tredjelande. De sikkerhedskrav, der gælder for opdræt af insekter til anvendelse i foder til
akvakulturdyr og for markedsføring af forarbejdede animalske proteiner, der er afledt af disse insekter, bør også
anvendes i tilfælde af import fra tredjelande, navnlig for så vidt angår de insektarter, der kan anvendes, og den
type foder, der kan gives til insekterne. Kapitel I, afsnit 1 og 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør
derfor ændres med henblik på at fastsætte disse krav for import til Unionen.

(15)

Der er i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat standardsundhedscertifikater til brug ved import til
Unionen af animalske biprodukter. Standardsundhedscertifikatet i kapitel 1 i bilag XV til nævnte forordning
anvendes ved import til Unionen af forarbejdet animalsk protein. Med henblik på import af forarbejdet animalsk
protein afledt af opdrættede insekter bør der fastsættes et nyt standardsundhedscertifikat, der indeholder de
særlige krav for avl af opdrættede insekter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein, jf. bilag XIV til
forordning (EU) nr. 142/2011, samt de øvrige relevante krav for import af forarbejdet animalsk protein. Der bør
derfor indsættes et nyt sundhedscertifikat til brug ved import af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede
insekter i kapitel 1 i bilag XV.

(16)

Desuden bør det nye standardsundhedscertifikat, der indsættes i kapitel 1 i bilag XV til forordning (EU)
nr. 142/2011, også tage hensyn til den ændring af de TSE-relaterede krav for import af animalske biprodukter og
afledte produkter hidrørende fra kvæg, får eller geder, jf. kapitel D i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, der
er indført ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 (1).

(17)

Bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(18)

Der er i kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat krav for at undgå krydskonta
minering under transport i løs vægt mellem på den ene side fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat
af animalsk oprindelse, blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere samt foderblandinger, der indeholder
sådanne blodprodukter, bestemt til foder til andre dyr end drøvtyggere og på den anden side foder bestemt til
drøvtyggere. I betragtning af at en lignende risiko for krydskontaminering gør sig gældende, når de pågældende
materialer opbevares i løs vægt, bør kravene i kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001
udvides til at omfatte opbevaring i løs vægt af fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk
oprindelse, blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger, der indeholder disse materialer.

(19)

Der er i kapitel V, afsnit B, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat krav for at undgå krydskonta
minering under transport mellem på den ene side fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der
indeholder andre produkter fra drøvtyggere end mælk og mælkebaserede produkter, dicalciumphosphat og
tricalciumphosphat af animalsk oprindelse samt hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind, og på den
anden side foder bestemt til andre opdrættede dyr end pelsdyr. I betragtning af at en lignende risiko for krydskon
taminering gør sig gældende, når de pågældende materialer opbevares i løs vægt, bør kravene i kapitel V, afsnit B,
i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 udvides til at omfatte opbevaring i løs vægt af fodermidler og
foderblandinger, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end mælk og mælkebaserede produkter,
dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse samt hydrolyseret protein fremstillet af huder
og skind.

(20)

I henhold til kapitel IV, afsnit D, litra a), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal animalske biprodukter,
der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel, fra andre dyr end
drøvtyggere, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr, komme fra slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og
opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød af drøvtyggere. Litra a) giver mulighed for, at
slagterier, der træffer effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem animalske biprodukter
fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere, og som på grundlag af inspektion er blevet godkendt
af den kompetente myndighed, kan undtages fra dette krav.

(1) Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme
encephalopatier (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).
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(21)

For at give mulighed for at anvende flere typer råvarer til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre
dyr end drøvtyggere til fodring af akvakulturdyr eller til import bør kapitel IV, afsnit D, litra a), i bilag IV til
forordning (EF) nr. 999/2001 ændres med henblik på at tillade anvendelse af animalske biprodukter, der kommer
fra andre virksomheder end slagterier og opskæringsvirksomheder, forudsat at disse andre virksomheder
udelukkende beskæftiger sig med håndtering af materialer fra andre dyr end drøvtyggere eller — som følge af et
kontrolbesøg — er blevet godkendt af den kompetente myndighed på grundlag af de samme kanaliseringskrav
som dem, der er fastsat i den gældende undtagelse for slagterier, idet de pågældende kanaliseringskrav giver de
nødvendige garantier for undgåelse og bekæmpelse af krydskontaminering. Den gældende undtagelse for
slagterier bør også udvides til at omfatte opskæringsvirksomheder, forudsat at der gælder samme kanalise
ringskrav herfor. Kapitel IV, afsnit D, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(22)

I henhold til kapitel IV, afsnit A, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal det ledsagende
handelsdokument eller sundhedscertifikat samt al emballage, der indeholder fiskemel og foderblandinger
indeholdende fiskemel, mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere«. Dog er det
handelsdokument eller sundhedscertifikat, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009,
ikke påkrævet for foderblandinger. Kapitel IV, afsnit A, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør
derfor ændres for at gøre det klart, at teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere« for så vidt
angår foderblandinger, der indeholder fiskemel, kun bør tilføjes på etiketten til foderblandingerne. Kapitel IV,
afsnit B, afsnit C, litra d), og afsnit D, litra e), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør også ændres i den
henseende.

(23)

I henhold til kapitel V, afsnit C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt at fremstille foder til
opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, på virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr eller pelsdyr
indeholdende produkter fra drøvtyggere, der ikke må anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr. Der
bør fastsættes et lignende forbud for så vidt angår virksomheder, der fremstiller foder til selskabsdyr eller pelsdyr
indeholdende forarbejdet protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra fiskemel, for at sikre, at foder til andre
opdrættede dyr end pelsdyr eller akvakulturdyr ikke krydskontamineres med produkter, der ikke må anvendes
i sådant foder. Kapitel V, afsnit C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(24)

I henhold til kapitel V, afsnit E, punkt 1, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt at eksportere
forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere. Hensigten med dette krav var oprindeligt at bekæmpe spredning af
bovin spongiform encephalopati (i det følgende benævnt »BSE«) på et tidspunkt, hvor BSE var epidemisk
i Unionen, og hvor Europa var den del af verden, der var hårdest ramt af epidemien. BSE-situationen i Unionen er
imidlertid blevet betydeligt forbedret. Der blev i 2015 indberettet fem tilfælde af BSE i Unionen sammenlignet
med 2 166 indberettede tilfælde i 2001. Forbedringen af BSE-situationen i Unionen afspejles i den kendsgerning,
at 23 medlemsstater — på grundlag af deres BSE-risiko som anerkendt på internationalt niveau af Verdensorgani
sationen for Dyresundhed (OIE) — nu er anerkendt som lande med en ubetydelig BSE-risiko i henhold til
Kommissionens beslutning 2007/453/EF (1).

(25)

Forbuddet mod eksport af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere bør derfor afskaffes og erstattes af særlige
betingelser, der skal være opfyldt, for at reducere byrden for handelen og give mere proportionalitet i betragtning
af den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår BSE. Formålet med disse betingelser bør navnlig
være at sikre, at de eksporterede produkter ikke indeholder kød- og benmel, der i henhold til artikel 43, stk. 3,
i forordning (EF) nr. 1069/2009 ikke må eksporteres. Da kød- og benmel kan indeholde specificeret
risikomateriale eller stamme fra selvdøde dyr eller dyr, der er blevet dræbt af andre årsager end slagtning med
henblik på konsum, udgør kød- og benmel en højere BSE-risiko og bør derfor ikke eksporteres.

(26)

For at sikre, at det eksporterede forarbejdede animalske protein fra drøvtyggere ikke indeholder kød- og benmel
og ikke anvendes til andre formål end dem, der er tilladt ved EU-lovgivningen, bør det forarbejdede animalske
protein fra drøvtyggere transporteres i forseglede beholdere direkte fra forarbejdningsanlægget til udgangsstedet
fra Unionen, der bør være et grænsekontrolsted opført i bilag I til Kommissionens afgørelse 2009/821/EF (2), for
at give mulighed for offentlig kontrol. Sådan offentlig kontrol bør foretages ved anvendelse af eksisterende

(1) Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres
regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84).
(2) Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse
regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af
12.11.2009, s. 1).
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procedurer for offentlig kontrol, navnlig handelsdokumentet, jf. standarddokumentet i kapitel III, punkt 6,
i bilag VIII, til forordning (EU) nr. 142/2011, og kommunikation mellem kompetente myndigheder via det
integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der blev indført ved Kommissionens beslutning
2004/292/EF (1).
(27)

I henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal forarbejdningsanlægget være godkendt til
forarbejdning af kategori 3-materiale, og der skal i henhold til artikel 45 i samme forordning foretages
regelmæssig offentlig kontrol af anlægget, herunder for så vidt angår den permanente mærkning af kategori 1- og
kategori 2-materiale, som forordningen foreskriver, hvis forarbejdningsanlægget også er godkendt til
forarbejdning af kategori 1- og kategori 2-materiale.

(28)

I henhold til kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal foderblandinger, der
indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, og som er bestemt til eksport, være
fremstillet i overensstemmelse med visse krav, jf. navnlig kapitel V, afsnit A, litra e), i bilag IV til samme
forordning, der igen henviser til kapitel IV, afsnit D, i samme bilag. Da disse krydshenvisninger har ført til
divergerende fortolkninger, bør kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001
omformuleres med henblik på at gøre det klart, hvilke krav der gælder for fremstilling af forarbejdet animalsk
protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder sådant protein, bestemt til eksport til
Unionen.

(29)

Navnlig er henvisningen i kapitel V, afsnit E, punkt 2, litra b), i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, der
vedrører eksport af foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere,
til kapitel IV, afsnit D, litra d), i samme bilag, der vedrører fremstilling af foderblandinger indeholdende
forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fodring af akvakulturdyr, ikke tilpasset alle tilfælde.
Mens foderblandingsvirksomheden i henhold til kapitel IV, afsnit D, litra d), i bilag IV til forordning (EF)
nr. 999/2001 skal være en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foder til
akvakulturdyr, eller som er godkendt på grundlag af foranstaltninger, der er truffet med henblik på at undgå
krydskontaminering mellem foder bestemt til akvakulturdyr og foder bestemt til andre opdrættede dyr, begrænser
bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 i tilfælde af eksport ikke, hvilke arter de eksporterede foderblandinger
kan gives til i tredjelandet. Den krydskontaminering, der skal undgås i dette tilfælde, er derfor krydskontaminering
mellem de eksporterede foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere
og foder bestemt til andre opdrættede dyr end akvakulturdyr, der skal markedsføres i Unionen. Kapitel V, afsnit E,
punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(30)

De i de foregående betragtninger beskrevne ændringer vedrørende 1) opbevaring af visse fodermidler og
foderblandinger, 2) fremstilling af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og af foderblandinger,
der indeholder sådant protein, 3) eksport af foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra
andre dyr end drøvtyggere og 4) anvendelse af råvarer fra andre virksomheder end slagterier og opskæringsvirk
somheder til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere indebærer, at
medlemsstaternes kompetente myndighed skal registrere eller godkende visse virksomheder, afhængigt af om de
opfylder de pågældende krav. Kapitel V, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres
med henblik på at forpligte medlemsstaterne til at ajourføre og offentliggøre lister over de pågældende
virksomheder.

(31)

For at reducere byrden for de kompetente myndigheder bør offentliggørelse af lister over erhvervsdrivende
begrænses til de tilfælde, hvor sådan offentliggørelse er nødvendig for, at de erhvervsdrivende kan identificere,
hvilke leverandører der opfylder kravene i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, og for, at de kompetente
myndigheder kan kontrollere, at kravene bliver overholdt i hele produktionskæden. Bilag IV, kapitel V, afsnit A,
bør derfor ændres for at undtage lister over hjemmeblandere fra at skulle offentliggøres.

(32)

Da medlemsstater og erhvervsdrivende har behov for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de ændringer, der ved
denne forordning foretages i kapitel III, afsnit A, for så vidt angår opbevaring af visse fodermidler og
foderblandinger i løs vægt og i kapitel V, afsnit A, B og C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt
angår listerne over virksomheder, hvis produktion opfylder visse krav for opbevaring af foder, der indeholder
produkter fra drøvtyggere, og for fremstilling af foder til selskabsdyr indeholdende animalsk protein fra andre dyr
end drøvtyggere, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, bør disse ændringer anvendes fra den 1. januar
2018.

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF
(EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.
Artikel 2
Bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. juli 2017.
Dog anvendes følgende ændringer, der ved nærværende forordning foretages af bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001,
fra den 1. januar 2018:
a) ændringerne af kapitel III, afsnit A, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved punkt 2, litra b), nr. i), i bilag I til
denne forordning og
b) ændringerne af kapitel V, afsnit A, B og C, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved punkt 2, litra d), nr. i),
i bilag I til denne forordning

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG I

I bilag I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:
1) I bilag I foretages følgende ændringer:
a) I punkt 1, litra d), tilføjes følgende nr. iv):
»iv) »etiket« i artikel 3, stk. 2, litra t).«
b) I punkt 2 indsættes følgende litraer:
»m) »opdrættede insekter«: opdrættede dyr, jf. definitionen i artikel 3, stk. 6, litra a), i forordning (EF)
nr. 1069/2009, af de insektarter, der er godkendt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein
i overensstemmelse med kapitel II, afsnit 1, del A, punkt 2, i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011
n) »hjemmeblandere«: husdyravlere, der blander foderblandinger udelukkende til brug på deres egen bedrift.«
2) I bilag IV foretages følgende ændringer:
a) Kapitel II, litra c), affattes således:
»c) akvakulturdyr med følgende fodermidler og foderblandinger:
i) forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra fiskemel og bortset fra forarbejdet
animalsk protein afledt af opdrættede insekter, og foderblandinger indeholdende sådant forarbejdet
animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de almindelige
betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit D
ii) forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og foderblandinger indeholdende sådant
forarbejdet animalsk protein, som fremstilles, markedsføres og anvendes i overensstemmelse med de
almindelige betingelser i kapitel III og de særlige betingelser i kapitel IV, afsnit F«.
b) I kapitel III foretages følgende ændringer:
i)

Afsnit A affattes således:
»AFSNIT A

Transport og opbevaring af fodermidler og foderblandinger bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end
drøvtyggere
1. Følgende produkter bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end drøvtyggere skal transporteres
i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis
transport eller opbevaring af drøvtyggerfoder:
a) forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet
protein afledt af opdrættede insekter
b) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse i løs vægt
c) blodprodukter i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere
d) foderblandinger, der indeholder fodermidler nævnt i litra a), b) og c), i løs vægt.
Den kompetente myndighed skal i mindst to år have adgang til registre over den type produkter, der er
blevet transporteret eller opbevaret i et opbevaringsanlæg.
2. Uanset punkt 1 kan køretøjer containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været
anvendt til transport eller opbevaring af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til
transport eller opbevaring af drøvtyggerfoder, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskonta
minering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den
kompetente myndighed.
Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til
dokumentation for, at proceduren er anvendt.
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3. Opbevaringsanlæg, hvor der, jf. punkt 2, opbevares fodermidler og foderblandinger som opført i punkt 1,
skal være godkendt af den kompetente myndighed på grundlag af kontrol af, at de overholder de i punkt 2
opførte krav.
4. Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere, herunder forarbejdet animalsk
protein afledt af opdrættede insekter, men ikke fiskemel, og foderblandinger i løs vægt, der indeholder
sådant forarbejdet animalsk protein, skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares
i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis transport eller opbevaring af foder til andre
opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr.
5. Uanset punkt 4 kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været
anvendt til transport eller opbevaring af produkter som nævnt i samme punkt, efterfølgende anvendes til
transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr,
forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret
procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.
Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til
dokumentation for, at proceduren er anvendt.«
ii) Afsnit B, punkt 3, affattes således:
»3. Uanset punkt 1 kræves der ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger
indeholdende produkter nævnt i samme punkt for hjemmeblandere, der opfylder følgende betingelser:
a) De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra foderblandinger,
der indeholder de i punkt 1 opførte produkter.
b) De holder udelukkende ikke-drøvtyggere.
c) Alle foderblandinger, der indeholder fiskemel, og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet,
indeholder mindre end 50 % råprotein.
d) Alle foderblandinger, der indeholder dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse,
og som anvendes til fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 10 % phosphor i alt.
e) Alle foderblandinger, der indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, og som anvendes til
fremstilling af fuldfoderet, indeholder mindre end 50 % råprotein.«
iii) Afsnit C, litra a), affattes således:
»a) forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet protein
afledt af opdrættede insekter«.
iv) Afsnit D, punkt 1, litra a), affattes således:
»a) forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, herunder fiskemel, og forarbejdet protein
afledt af opdrættede insekter«.
c) I kapitel IV foretages følgende ændringer:
i)

Afsnit A, litra b), affattes således:
»b) Teksten »Fiskemel — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er
fravænnede« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter
hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til
fiskemelet.
Teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere« skal være klart angivet på etiketten til
foderblandinger indeholdende fiskemel til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr.«
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Afsnit B affattes således:
»AFSNIT B

Særlige betingelser for anvendelse af dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse og
foderblandinger indeholdende sådanne phosphater, som er bestemt til fodring af andre opdrættede dyr end
drøvtyggere, bortset fra pelsdyr
a) Teksten »Dicalciumphosphat/tricalciumphosphat af animalsk oprindelse — må ikke anvendes i foder til
drøvtyggere« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter
hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til dicalcium
phosphatet/tricalciumphosphatet af animalsk oprindelse.
b) Teksten »Indeholder animalsk dicalciumphosphat/tricalciumphosphat — må ikke gives til drøvtyggere«
skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende dicalciumphosphat/tricalcium
phosphat af animalsk oprindelse.«
iii) Afsnit C, litra c), første afsnit, affattes således:
»c) Blodprodukterne skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr
end drøvtyggere, og skal være registreret af den kompetente myndighed som værende forarbejd
ningsanlæg, der udelukkende forarbejder blod fra andre dyr end drøvtyggere.«
iv)

Afsnit C, litra d), affattes således:
»d) Teksten »Blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere« skal
være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er
relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til blodprodukter afledt
af andre dyr end drøvtyggere.
Teksten »Indeholder blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere — må ikke gives til drøvtyggere« skal
være klart angivet på etiketten til blodprodukter afledt af andre dyr end drøvtyggere.«

v)

Afsnit D, titlen, indledningen og litra a), affattes således:
»AFSNIT D

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel og
bortset fra forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, fra andre dyr end drøvtyggere og
foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr
Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein, bortset fra
fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein fra opdrættede insekter, fra andre dyr end drøvtyggere og
foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr:
a) De animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som
omhandlet i dette afsnit, skal komme fra:
i)

slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som
værende slagterier, der ikke slagter drøvtyggere, eller

ii) opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer kød fra drøvtyggere, og som er registreret af
den kompetente myndighed som værende opskæringsvirksomheder, der ikke udbener eller opskærer
kød fra drøvtyggere, eller
iii) andre virksomheder end dem, der er omhandlet i nr. i) og ii), som ikke håndterer produkter fra
drøvtyggere, og som er registreret af den kompetente myndighed som værende virksomheder, der ikke
håndterer produkter fra drøvtyggere.
Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at drøvtyggere slagtes på et
slagteri, der fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til
fremstilling af forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit, og at produkter fra drøvtyggere
håndteres på en opskæringsvirksomhed eller en anden virksomhed, der fremstiller animalske biprodukter
fra andre dyr end drøvtyggere, som er bestemt til fremstilling af forarbejdet animalsk protein som
omhandlet i dette afsnit.
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Denne tilladelse kan kun gives, hvis den kompetente myndighed — på grundlag af et kontrolbesøg —
finder det godtgjort, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre krydskontaminering mellem
animalske biprodukter fra henholdsvis drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere.
Disse foranstaltninger skal opfylde følgende minimumskrav:
i)

Slagtning af andre dyr end drøvtyggere skal foregå på linjer, der er fysisk adskilt fra linjer, hvorpå der
slagtes drøvtyggere.

ii) Produkter fra andre dyr end drøvtyggere skal håndteres på produktionslinjer, der er fysisk adskilt fra
produktionslinjer, hvorpå der håndteres produkter fra drøvtyggere.
iii) Animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere skal indsamles, opbevares, transporteres og
emballeres i faciliteter, der er adskilt fra faciliteter, der anvendes til animalske biprodukter fra
drøvtyggere.
iv) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af animalske biprodukter fra andre dyr end
drøvtyggere med henblik på at påvise forekomst af drøvtyggerproteiner. Den anvendte analysemetode
skal være videnskabeligt valideret til dette formål. Hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal
fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes
procedurer, baseret på HACCP-principperne.«
vi)

Afsnit D, litra c), første afsnit, affattes således:
»c) Forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der
udelukkende beskæftiger sig med forarbejdning af animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere
med oprindelse på slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder som omhandlet i litra a).
Disse forarbejdningsvirksomheder skal være registreret af den kompetente myndighed som værende
forarbejdningsvirksomheder, der udelukkende fremstiller animalske biprodukter fra andre dyr end
drøvtyggere.«

vii) Afsnit D, litra d), andet afsnit, nr. i), indledningen, affattes således:
»i) Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger indeholdende forarbejdet
animalsk protein som omhandlet i dette afsnit til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller
foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:«.
viii) Afsnit D, litra d), nr. ii), og litra e), affattes således:
»ii)

Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende
forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit for hjemmeblandere, der opfylder
følgende betingelser:
— De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra
foderblandinger indeholdende forarbejdet protein fra andre dyr end drøvtyggere, bortset fra
fiskemel og bortset fra forarbejdet animalsk protein af opdrættede insekter.
— De holder udelukkende akvakulturdyr, og
— foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk som omhandlet i dette afsnit, og som
anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % råprotein.

e) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til forarbejdet animalsk protein som omhandlet i dette afsnit og
etiketten til samme protein skal være klart mærket med teksten: »Forarbejdet animalsk protein fra ikkedrøvtyggere — må ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.
Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk
protein som omhandlet i dette afsnit:
»Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset
fra akvakulturdyr og pelsdyr«.«
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ix) Afsnit E, litra b)-g), affattes således:
»b) Teksten »Fiskemel — må ikke anvendes i foder til drøvtyggere, undtagen drøvtyggere, der ikke er
fravænnede« skal være klart angivet på det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter
hvad der er relevant, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten til fiskemel
bestemt til anvendelse i mælkeerstatninger.
c) Anvendelse af fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, tillades kun med henblik på
fremstilling af mælkeerstatninger, der distribueres i tør form og indgives efter opløsning i en given
mængde væske, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere, der ikke er fravænnede, som supplement til
eller erstatning for modermælken efter kolostrum, før dyrene er helt fravænnede.
d) Mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede,
skal fremstilles på virksomheder, der ikke fremstiller andre foderblandinger til drøvtyggere, og som er
godkendt til dette formål af den kompetente myndighed.
Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade, at der fremstilles andre
foderblandinger til drøvtyggere på virksomheder, der også fremstiller mælkeerstatninger indeholdende
fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede, efter at der er foretaget kontrol på stedet,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
i)

Andre foderblandinger til drøvtyggere skal håndteres i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter,
som anvendes til fiskemel i løs vægt og mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, i løs vægt, under
oplagring, transport og emballering.

ii) Andre foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter,
hvor der fremstilles mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.
iii) Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og anvendelse
af fiskemel og over salget af mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel.
iv) Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af de andre foderblandinger til
drøvtyggere til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele, ved hjælp af
de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt
i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af prøveudtagninger og analyser skal
fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af den erhvervsdrivende som led i dennes
procedurer, baseret på HACCP-principperne; den kompetente myndighed skal i mindst fem år have
adgang til resultaterne.
e) Inden sendinger af importerede mælkeerstatninger indeholdende fiskemel overgår til fri omsætning
i Unionen, skal importøren sikre, at hver enkelt sending analyseres ved hjælp af de analysemetoder til
bestemmelse af animalske bestanddele som led i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning
(EF) nr. 152/2009, til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske bestanddele.
f)

Etiketten til mælkeerstatninger indeholdende fiskemel bestemt til opdrættede drøvtyggere, der ikke er
fravænnede, skal klart mærkes med teksten »Indeholder fiskemel — må ikke gives til drøvtyggere,
undtagen drøvtyggere, der ikke er fravænnede«.

g) Mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede,
skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke
anvendes til transport eller opbevaring af andet drøvtyggerfoder.
Uanset denne særlige betingelse kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der
efterfølgende vil blive anvendt til transport af andet drøvtyggerfoder i løs vægt, anvendes til transport og
opbevaring af mælkeerstatninger i løs vægt indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er
fravænnede, forudsat at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en
dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan
procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at
proceduren er anvendt.
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h) På bedrifter, hvor der holdes drøvtyggere, skal der være etableret forholdsregler på bedriften for at
hindre, at mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, gives som foder til andre drøvtyggere end
drøvtyggere, der ikke er fravænnede. Den kompetente myndighed udarbejder en liste over bedrifter, hvor
der anvendes mælkeerstatninger, der indeholder fiskemel, via en ordning med forhåndsmeddelelse fra
bedriften eller en anden ordning, der sikrer, at denne særlige betingelse overholdes.«
x)

Som afsnit F tilføjes følgende:

»AFSNIT F

Særlige betingelser for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede
insekter og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af akvakulturdyr

Følgende særlige betingelser gælder for fremstilling og anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af
opdrættede insekter og foderblandinger indeholdende sådant protein, som er bestemt til fodring af
akvakulturdyr:
a) Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter skal:
i) fremstilles i forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning
(EF) nr. 1069/2009, og som udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af produkter afledt af
opdrættede insekter, og
ii) fremstilles i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i kapitel II, afsnit 1, i bilag X til forordning
(EU) nr. 142/2011.
b) Foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, skal fremstilles
på virksomheder, der er godkendt til dette formål af den kompetente myndighed, og som udelukkende
beskæftiger sig med fremstilling af foder til akvakulturdyr.
Uanset denne særlige betingelse gælder følgende:
i) Den kompetente myndighed kan tillade, at der fremstilles foderblandinger indeholdende forarbejdet
animalsk protein afledt af opdrættede insekter til akvakulturdyr på virksomheder, der også fremstiller
foderblandinger til andre opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, efter at der er foretaget kontrol på stedet,
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
— Foderblandinger til drøvtyggere skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres
i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre dyr end drøvtyggere
fremstilles og håndteres.
— Foderblandinger til akvakulturdyr skal fremstilles og opbevares, transporteres og emballeres
i faciliteter, der er fysisk adskilt fra faciliteter, hvor foderblandinger til andre ikke-drøvtyggere
fremstilles og håndteres.
— Den kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til registre over indkøb og
anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og over salget af
foderblandinger, der indeholder sådant protein.
— Der skal regelmæssigt udtages prøver og foretages analyser af foderblandingerne til andre
opdrættede dyr end akvakulturdyr til kontrol af, at de ikke indeholder ikke-godkendte animalske
bestanddele, ved hjælp af de analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led
i foderkontrollen, der er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheden af
prøveudtagninger og analyser skal fastlægges på grundlag af en risikovurdering, der foretages af
den erhvervsdrivende som led i dennes procedurer, baseret på HACCP-principperne; den
kompetente myndighed skal i mindst fem år have adgang til resultaterne.
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ii) Der kræves ikke en særlig tilladelse til fremstilling af fuldfoder ud fra foderblandinger indeholdende
forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter for hjemmeblandere, der opfylder følgende
betingelser:
— De er registreret af den kompetente myndighed som producenter af fuldfoder ud fra
foderblandinger, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter,
— de holder udelukkende akvakulturdyr, og
— de foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, som
anvendes til fremstillingen, indeholder mindre end 50 % råprotein.
c) Det ledsagende handelsdokument eller sundhedscertifikat, alt efter hvad der er relevant, jf. artikel 21,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter og
etiketten til samme protein skal være klart mærket med teksten: »Forarbejdet protein fra insekter — må
ikke anvendes i foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.
Følgende tekst skal være klart angivet på etiketten til foderblandinger indeholdende forarbejdet animalsk
protein afledt af insekter:
»Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke gives til opdrættede dyr, bortset
fra akvakulturdyr og pelsdyr«.«
d) I kapitel V foretages følgende ændringer:
i)

Afsnit A, B og C affattes således:

»AFSNIT A

Lister

1. Medlemsstaterne skal ajourføre og offentliggøre lister over:
a) slagterier, der er registreret som værende slagterier, der ikke slagter drøvtyggere i overensstemmelse med
kapitel IV, afsnit C, litra a), samt godkendte slagterier, hvorfra der kan anvendes blodprodukter, der er
fremstillet i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra a), andet, tredje og fjerde afsnit
b) forarbejdningsanlæg, der er registreret som værende forarbejdningsanlæg, der udelukkende forarbejder
blod fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c), samt godkendte
forarbejdningsanlæg, der fremstiller blodprodukter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit C, litra c),
andet, tredje og fjerde afsnit
c) slagterier, opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, der er registreret som værende slagterier,
opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, der henholdsvis ikke slagter drøvtyggere, ikke udbener
eller opskærer kød fra drøvtyggere og ikke håndterer produkter fra drøvtyggere, hvorfra der kan
anvendes animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end
drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra a), første afsnit, samt godkendte slagterier,
opskæringsvirksomheder og andre virksomheder, hvorfra der kan anvendes animalske biprodukter til
fremstilling af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse kapitel IV,
litra a), andet, tredje og fjerde afsnit
d) forarbejdningsanlæg, der er registreret som ikke værende forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske
biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra c), samt
godkendte forarbejdningsanlæg, der forarbejder animalske biprodukter fra andre dyr end drøvtyggere
i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra c), andet, tredje og fjerde afsnit
e) godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel III, afsnit B, fremstiller foderblandinger
indeholdende fiskemel, dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse eller
blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere
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f) godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit D, litra d), fremstiller foderblandinger
indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, samt godkendte foderblan
dingsvirksomheder, der, jf. kapitel V, afsnit E, punkt 3, litra b), nr. ii), udelukkende fremstiller
foderblandinger til eksport fra Unionen eller foderblandinger til eksport fra Unionen samt
foderblandinger til akvakulturdyr, der skal markedsføres
g) godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit E, litra d), fremstiller mælkeerstatninger
indeholdende fiskemel til opdrættede drøvtyggere, der ikke er fravænnede
h) godkendte foderblandingsvirksomheder, der, jf. kapitel IV, afsnit F, litra b), fremstiller foderblandinger
indeholdende forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter
i) opbevaringsanlæg, der er godkendt i overensstemmelse med kapitel III, afsnit A, punkt 3, eller
i overensstemmelse med kapitel V, afsnit E, punkt 3, litra d), tredje afsnit.
2. Medlemsstaterne skal ajourføre lister over hjemmeblandere, der er registreret i overensstemmelse med
kapitel III, afsnit B, punkt 3, og kapitel IV, afsnit D, litra d), nr. ii), og afsnit F, litra b), nr. ii).

AFSNIT B

Transport og opbevaring af fodermidler og foderblandinger indeholdende produkter fra drøvtyggere
1. Fodermidler i løs vægt og foderblandinger i løs vægt, der indeholder andre produkter fra drøvtyggere end
dem, der er nævnt i litra a)-d), skal transporteres i køretøjer og containere/beholdere og opbevares
i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr
end pelsdyr:
a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter
b) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse
c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere.
d) afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent
og derivater af sådant fedt.
2. Uanset punkt 1 kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været
anvendt til transport eller opbevaring af fodermidler og foderblandinger i løs vægt som nævnt i samme
punkt, anvendes til transport eller opbevaring af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr, forudsat at de
først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der
forinden er godkendt af den kompetente myndighed.
Når en sådan procedure benyttes, skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til
dokumentation for, at proceduren er anvendt.

AFSNIT C

Fremstilling af foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende produkter fra drøvtyggere eller
andre dyr end drøvtyggere
1. Foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende produkter fra andre drøvtyggere end dem, der
er nævnt i litra a)-d), må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til opdrættede dyr, bortset
fra pelsdyr:
a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter
b) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse
c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere
d) afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent
og derivater af sådant fedt.
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2. Foderblandinger til pelsdyr eller til selskabsdyr indeholdende forarbejdet animalsk protein, bortset fra
fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere, må ikke fremstilles på virksomheder, der fremstiller foder til andre
opdrættede dyr end pelsdyr og akvakulturdyr.«
ii) Afsnit D affattes således:
»AFSNIT D

Anvendelse og opbevaring på bedriften af fodermidler og foderblandinger, der indeholder produkter fra
drøvtyggere, til opdrættede dyr
Det er forbudt at anvende og opbevare fodermidler og foderblandinger til opdrættede dyr, der indeholder
andre produkter fra drøvtyggere end dem, der er nævnt i litra a)-d), på bedrifter, hvor der holdes andre
opdrættede dyr end pelsdyr:
a) mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, kolostrum og kolostrumprodukter
b) dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse
c) hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere
d) afsmeltet fedt fra drøvtyggere med et maksimumsindhold af uopløselige urenheder på 0,15 vægtprocent og
derivater af sådant fedt.«
iii) Del E affattes således:
»AFSNIT E

Eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter indeholdende sådant protein
1. Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller af forarbejdet animalsk protein
fra både drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
a) Det forarbejdede animalske protein skal transporteres i forseglede containere/beholdere direkte fra det
forarbejdningsanlæg, hvor det er fremstillet, til udgangsstedet fra Unionens område, der skal være et
grænsekontrolsted opført i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (*). Før sendingen
forlader Unionens område, skal den operatør, der er ansvarlig for at tilrettelægge transporten af det
forarbejdede animalske protein, oplyse den kompetente myndighed på det pågældende grænsekon
trolsted om dens ankomst til udgangsstedet.
b) Sendingen skal ledsages af et behørigt udfyldt handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med
modellen i kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og udstedt via det
integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der blev indført ved Kommissionens beslutning
2004/292/EF (**). På dette handelsdokument skal udgangsgrænsekontrolstedet være angivet som
udgangssted i rubrik I.28.
c) Når sendingen ankommer til udgangsstedet, skal den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet
kontrollere forseglingen på hver af de containere/beholdere, der fremvises på grænsekontrolstedet.
Som undtagelse herfra kan den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet på grundlag af en
risikoanalyse beslutte at kontrollere forseglingen på containeren/beholderen stikprøvevis.
Hvis kontrollen af forseglingen ikke er tilfredsstillende, skal sendingen enten destrueres eller sendes
tilbage til oprindelsesvirksomheden.
Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet skal via Traces oplyse den kompetente myndighed,
der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, om sendingens ankomst til udgangsstedet og, hvis det er
relevant, om resultatet af kontrollen af forseglingen og de korrigerende foranstaltninger, der måtte være
truffet.
d) Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, skal regelmæssigt foretage
offentlig kontrol for at verificere, at litra a) og b), gennemføres korrekt, og for at verificere, at der for
hver sending af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere bestemt til eksport blev modtaget en
bekræftelse af, at der var blevet foretaget kontrol på udgangsstedet, via Traces.
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2. Det er forbudt at eksportere produkter, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, jf. dog
punkt 1.
Som undtagelse herfra gælder dette forbud ikke for forarbejdet foder til selskabsdyr, der indeholder
forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, der:
a) er forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr
i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
b) er pakket og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
3. Eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder
sådant protein, er tilladt, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
a) Det forarbejdede animalske protein fra andre dyr end drøvtyggere skal fremstilles i forarbejdningsanlæg,
der opfylder kravene i kapitel IV, afsnit D, litra c).
b) Foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere skal
fremstilles på foderblandingsvirksomheder, der:
i) fremstiller deres produkter i overensstemmelse med kapitel IV, afsnit D, litra d) eller
ii) tilvejebringer det forarbejdede animalske protein, der anvendes i foderblandinger bestemt til eksport
i forarbejdningsanlæg, der opfylder kravet i litra a), og som enten:
— udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra Unionen og er
godkendt til dette formål af den kompetente myndighed eller
— udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af foderblandinger til eksport fra Unionen og med
fremstilling af foderblandinger til akvakultur, der skal markedsføres i Unionen, og er godkendt til
dette formål af den kompetente myndighed.
c) Foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere skal pakkes
og mærkes i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller med importlandets retlige krav. Hvis
foderblandingerne indeholdende forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere ikke er
mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen, skal følgende tekst være angivet på mærkningen:
»Indeholder forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere«.
d) Forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der
indeholder sådant protein, og som er bestemt til eksport til Unionen, skal transporteres i køretøjer og
containere/beholdere og opbevares i opbevaringsfaciliteter, der ikke anvendes til henholdsvis transport
eller opbevaring af foder, der skal markedsføres, og som er bestemt til fodring af drøvtyggere og andre
opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr. Den kompetente myndighed skal i mindst to
år have adgang til registre over den type produkter, der er blevet transporteret eller opbevaret.
Uanset første afsnit kan køretøjer, containere/beholdere og opbevaringsfaciliteter, der tidligere har været
anvendt til transport eller opbevaring af forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end
drøvtyggere og foderblandinger indeholdende sådant protein, der er bestemt til eksport fra Unionen,
efterfølgende anvendes til transport eller opbevaring af foder, der skal markedsføres, og som er bestemt
til fodring af drøvtyggere og andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra akvakulturdyr, forudsat
at de først rengøres for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret
procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed. Når en sådan procedure benyttes,
skal den kompetente myndighed i mindst to år have adgang til dokumentation for, at proceduren er
anvendt.
Opbevaringsanlæg, hvor der opbevares forarbejdet animalsk protein i løs vægt fra andre dyr end
drøvtyggere og foderblandinger i løs vægt, der indeholder sådant protein, på de betingelser, der er
fastsat i litra d), andet afsnit, skal godkendes af den kompetente myndighed på baggrund af kontrol af,
at de overholder kravene i nævnte afsnit.
4. Uanset punkt 3 gælder betingelserne i nævnte punkt ikke for:
a) foder til selskabsdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, som er
forarbejdet på virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse
med artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som er pakket og mærket i overensstemmelse med
EU-lovgivningen
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b) fiskemel, forudsat at det er fremstillet i overensstemmelse med dette bilag
c) forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, forudsat at det er fremstillet
i overensstemmelse med dette bilag
d) foderblandinger, der ikke indeholder andet forarbejdet animalsk protein end fiskemel, og forarbejdet
animalsk protein afledt af opdrættede insekter, forudsat at de er fremstillet i overensstemmelse med
dette bilag
e) forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere til fremstilling af foder til selskabsdyr eller af
organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i bestemmelsestredjelandet, forudsat at eksportøren
før eksport sikrer, at hver sending analyseres i overensstemmelse med den analysemetode, der er fastsat
i punkt 2.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009, med henblik på at kontrollere fraværet af
bestanddele fra drøvtyggere.
(*) Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over
godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens
veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).
(**) Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om
ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).«
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BILAG II

I bilag X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:
1) Bilag X, kapitel II, afsnit 1, del A, affattes således:

DA

»A. Råvarer
1. Kun animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale, og produkter afledt af sådanne animalske biprodukter, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra
n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes til fremstilling af forarbejdet animalsk protein.
2. Forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter til fremstilling af foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr må kun komme fra følgende insektarter
i)

sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica)

iii) husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).«
2) I bilag XIV, kapitel I, foretages følgende ændringer:
a) I afsnit 1, tabel 1, affattes første række således:
»1

Forarbejdet animalsk protein,
herunder blandinger og pro
dukter indeholdende sådant
protein, bortset fra foder til
selskabsdyr, og foderblandin
ger, jf. artikel 3, stk. 2, litra h),
i
forordning
(EF)
nr. 767/2009, indeholdende
sådant protein.

Kategori 3-materiale
som omhandlet
i artikel 10, litra a),
b), d), e), f), h), i), j),
k), l) og m).

a) Det forarbejdede animalske pro a) For så vidt angår forarbejdet ani a) For så vidt angår andet forarbejdet
animalsk protein end forarbejdet
tein skal være fremstillet i overens
malsk protein, bortset fra fiske
animalsk protein afledt af opdræt
stemmelse med bilag X, kapitel II,
mel:
tede insekter:
afsnit 1, og
tredjelande, der er opført i del 1
bilag XV, kapitel 1.
b) det forarbejdede animalske pro
i bilag II til forordning (EU)
nr. 206/2010.
tein skal opfylde de supplerende
b) For så vidt angår andet forarbejdet
krav i afsnit 2 i dette kapitel.
animalsk protein afledt af opdræt
b) For så vidt angår fiskemel:
tede insekter:
tredjelande, der er opført i bilag II
til beslutning 2006/766/EF.
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ii) melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus)

bilag XV, kapitel 1a.«

b) I afsnit 2 tilføjes følgende punkt 5:
»5. Forarbejdet animalsk protein, der kommer fra opdrættede insekter, kan importeres til Unionen, forudsat at det er fremstillet i overensstemmelse med følgende betingelser:

— sort soldaterflue (Hermetia illucens) og stueflue (Musca domestica)

L 138/109

a) Insekterne tilhører en af følgende arter:

— husfårekylling (Acheta domesticus), stribet fårekylling (Gryllodes sigillatus) og steppefårekylling (Gryllus assimilis).
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— melskrubbe (Tenebrio molitor) og hønseribille (Alphitobius diaperinus)

b) Det substrat, som insekterne fodres med, må kun indeholde produkter af ikke-animalsk oprindelse eller følgende produkter af animalsk oprindelse af kategori 3-materiale:
DA

— fiskemel
— blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere
— dicalciumphosphat og tricalciumphosphat af animalsk oprindelse
— hydrolyseret protein fra andre dyr end drøvtyggere
— hydrolyseret protein fremstillet af huder og skind af drøvtyggere

— æg og ægprodukter
— mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk samt kolostrum
— honning
— afsmeltet fedt
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— gelatine og kollagen fra andre dyr end drøvtyggere

c) Det substrat, som insekterne eller deres larver fodres med, har ikke været i kontakt med andre råvarer af animalsk oprindelse end dem, der er nævnt i litra b), og substratet
indeholdt ikke gødning, køkken- og madaffald eller andet affald.«
3) I bilag XV foretages følgende ændringer:
a) I kapitel 1 affattes titlen på sundhedscertifikatet således:

»Sundhedscertifikat
for forarbejdet animalsk protein, bortset fra animalsk protein afledt af opdrættede insekter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem EU (2), herunder blandinger og
produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr«.
25.5.2017
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b) Følgende indsættes som kapitel 1a:
»KAPITEL 1a

Sundhedscertifikat
for forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter, der ikke er bestemt til konsum, og som sendes til EU eller i transit gennem
EU, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr
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L 138/114
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L 138/116
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