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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 7. september 2000
om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat
ved import af kød af vildtlevende og opdrættet vildt og kaninkød fra tredjelande og om
ophævelse af beslutning 97/217/EF, 97/218/EF, 97/219/EF og 97/220/EF
(meddelt under nummer K(2000) 2492)
(EØS-relevant tekst)

(2000/585/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR 

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens beslutning 97/217/EF (6), senest
ændret ved beslutning 2000/161/EF (7), fastsættes grupper af tredjelande, der kan benytte sundheds- og hygiejnecertifikaterne i forbindelse med import af kød af vildtlevende vildt og opdrættet vildt og kaninkød fra tredjelande.

(2)

Vede Kommissionens beslutning 97/218/EF (8) fastsættes
dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat
ved indførsel af kød af vildtlevende vildt (undtagen vildsvinekød) fra tredjelande.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 97/219/EF (9), senest
ændret ved beslutning 2000/162/EF (10), fastsættes dyreog folkesundhedsmæssige betingelser og bestemmelser
om udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved
indførsel af kød af opdrættet vildt og kaninkød fra tredjelande.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 97/220/EF (11) fastsættes
dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat
ved indførsel af vildsvinekød fra tredjelande.

(5)

For at gøre det lettere af finde rundt i EF-lovgivningen
og gøre den mere gennemsigtig og for at ajourføre de

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden
for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra
tredjelande (1), ændret ved direktiv 1999/89/EF (2), særlig artikel
11, 12 og 14,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige
betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af
produkter, der, for så vidt angår disse betingelser, ikke er
underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i
bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF og, for så vidt angår
patogener, i direktiv 90/425/EØF (3), senest ændret ved direktiv
97/79/EF (4), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni
1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og
afsætning af kød heraf (5), senest ændret ved direktiv 97/79/EF,
særlig artikel 16, stk. 2, litra c), og stk. 3, og
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

268 af 24.9.1991, s. 35.
300 af 23.11.1999, s. 17.
62 af 15.3.1993, s. 49.
24 af 30.1.1998, s. 31.
268 af 14.9.1992, s. 35.

(6) EFT L 88 af 3.4.1997, s. 20.
(7) EFT L 51 af 24.2.2000, s. 38.
(8) EFT L 88 af 3.4.1997, s. 25.
(9) EFT L 88 af 3.4.1997, s. 45.
(10) EFT L 51 af 24.2.2000, s. 37.
(11) EFT L 88 af 3.4.1997, s. 70.
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dyresundheds- og folkesundhedsmæssige betingelser og
bestemmelserne om udstedelse af sundheds- og hygiejnecertifikat ved import af kød af vildtlevende og opdrættet
vildt og kaninkød fra tredjelande er det nødvendigt at
lave en enkelt beslutning. Derfor skal beslutning
97/217/EF, 97/218/EF, 97/219/EF og 97/220/EF ophæves.
(6)

(7)

(8)

Da der skal indføres en ny certifikatordning for de
pågældende eksportlande, bør der fastsættes en frist herfor.
Denne beslutning tages op til revision på baggrund af
udviklingen i oprindelsesområdernes dyresundhedsstatus
og som led i anvendelsen af aftaler mellem EF og tredjelande om spørgsmål, der falder ind under denne beslutning, navnlig artikel 5 i aftalen mellem Det Europæiske
Fallesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter og
artikel 6 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger
til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen
med levende dyr og animalske produkter.
De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité 

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

6.10.2000

 kød af opdrættet fjervildt
 kød, undtagen slagteaffald, af vildtlevende dyr af hestefamilien, defineret som zebrakød
 kød af vildtlevende dyr af hareordenen, defineret som kaniner og harer, undtagen slagteaffald, medmindre der er tale
om levering af uflåede dyr af hareordenen, der ikke er
udtaget
 kød af opdrættede kaniner
 kød, undtagen slagteaffald, af vildtlevende landpattedyr,
bortset fra vildtlevende hovdyr og dyr af hareordenen
der kommer fra de områder, som er fastsat i bilag I, hvis de
opfylder betingelserne i det relevante sundheds- og hygiejnecertifikat i bilag III, jf. bilag II til denne beslutning.
2.
Medlemsstaterne tillader, at kød af vildtlevende og
opdrættet vildt og kaninkød indføres på deres område fra
oprindelseslandet, hvis det opfylder de særlige betingelser, der
er fastsat i bilag II og beskrevet i bilag IV. Disse særlige betingelser skal angives af eksportlandet i afsnit V i de certifikater,
der er vist i bilag III.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft i på tresindstyvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1

Artikel 4

I denne beslutning forstås ved »opdrættet fjervildt« vagtler,
duer, fasaner, agerhøns og andet fjervildt. Den omfatter ikke
høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs og strudsfugle.

1.
Kommissionens beslutning 97/217/EF, 97/218/EF,
97/219/EF og 97/220/EF ophæves samme dag, som denne
beslutning træder i kraft, jf. artikel 3.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne tillader import af følgende kategorier af
fersk kød:
 kød, undtagen slagteaffald, af vildtlevende klovbærende
vildt, bortset fra vildsvin
 kød af opdrættet klovbærende vildt, bortset fra opdrættede
vildsvin
 kød, undtagen slagteaffald, af vildsvin

2.
Medlemsstaterne tillader import af fersk kød, der falder
ind under denne beslutning, og som er fremstillet, og for hvilket der er udstedt certifikat i henhold til beslutning 97/217/EF,
97/218/EF, 97/219/EF og 97/220/EF, i de første 35 dage efter
den dato, der er nævnt i artikel 3.
Artikel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. september 2000.

 kød af opdrættede vildsvin
 kød af vildtlevende fjervildt, undtagen slagteaffald, medmindre der er tale om levering af uplukket fjervildt, der
ikker er udtaget

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Beskrivelse af områder i tredjelande, der er afgrænset med henblik på anvendelse af sundhedscertifikater
Land

Argentina

Områdekode

Version

Beskrivelse af området

AR-1



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
93/402/EF (1) (som senest ændret)

AR-2



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
93/402/EF (som senest ændret)

AR-3



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
93/402/EF (som senest ændret)

AR-4



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
93/402/EF (som senest ændret)

BG-1



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
98/371/EF (2) (som senest ændret)

BG-2



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
98/371/EF (som senest ændret)

BG-3



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
98/371/EF (som senest ændret)

Brasilien

BR-1



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
94/984/EF (3) (som senest ændret)

Botswana

BW-01



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
1999/283/EF (4) (som senest ændret)

Tjekkiet

CZ-1



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
98/371/EF (som senest ændret)

CZ-2



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
98/371/EF (som senest ændret)

Namibia

NA-01



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
1999/283/EF (som senest ændret)

Rusland

RU-1

01/99

Swaziland

SZ-01



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
1999/283/EF (som senest ændret)

Sydafrika

ZA-01



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
1999/283/EF (som senest ændret)

Zimbabwe

ZW-01



Som beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
1999/283/EF (som senest ændret)

Et land i første kolonne i
bilag II

ISO-kode
som
anført i første
kolonne i bilag II

Bulgarien

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

179
170
378
110

af
af
af
af

22.7.1993, s. 11.
29.5.1998, s. 16.
31.12.1994, s. 11.
12.4.1999, s. 16.

Regionen Murmansk (Murmanskaya oblast)

Hele landet

Argentina

Australien

Bulgarien

Brasilien

Botswana

Canada

Schweiz

Chile

Cypern

Tjekkiet

Estland

Grønland

AR

AU

BG

BR

BW

CA

CH

CL

CY

CZ

EE

GL

Land

9

A

CZ-2

GL

A

A

A

CZ-1

9

9

9

1,2

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F









F

F



F

2, 3

2, 3

2, 3







J



J



J

J

















J









MC

( 1)

9

9

9

SC

(2)

Vildtlevende





G

G

G

G



G

G

















G









MC

( 1)
SC

Opdrættet
(2)

D



D

D

D

D

D

D

D

D



D



D

D

D

D

D









MC

( 1)

8

8

8

8

8

SC

(2)

Vildtlevende





I

I

I

I

I

I

I

I



I



I

I

I

I

I

I

I

I

I

( 1)

(2)

6

6

6

6

SC

Opdrættet
MC

Fjervildt



















B

B























MC

( 1)
SC

( 2)

Vildtlevende dyr
af hestefamilien

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

MC

( 1)
SC

( 2)

Vildtlevende

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

MC (1)

SC (2)

Tamkaniner

Dyr af hareordenen
(kaniner og harer)

E

E













E

















E









MC (1)

SC (2)

Andre vildtlevende
landpattedyr

De Europæiske Fællesskabers Tidende

EE

A

A

A

A

CZ

CY

CL

CH

A

A

BW-1

CA



BW





BG-3

BR-1

A

BG-2



A

BG-1

BR



BG

A

F

AR-4

F

SC

(2)

Vildsvin

DA

AU

( 1)



MC

F

A

AR-1

SC

(2)

AR-3



MC

(1)

Opdrættet

Klovbærende vildt,
undtagen vildsvin

Vildtlevende

AR

Områdekode

Dyresundhedsbetingelser, der kræves ved udstedelse af certificat for kød af vildtlevende og opdrættet vildt og kaninkød

BILAG II
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Ungarn

Israel

Litauen

Letland

Namibia

Ny Kaledonien

New Zealand

Polen

Rumænien

Rusland

Slovenien

Slovakiet

Swaziland

Thailand

Tunesien

USA

Uruguay

Sydafrika

Zimbabwe

HU

IL

LI

LV

NA

NC

NZ

PL

RO

RU

SL

SK

SZ

TH

TN

US

UY

ZA

ZW



A

ZW-1

A

ZA-1

ZW



A

A





ZA

UY

US

TN

TH

A

SZ-1

A



SZ

SK

A



RU-1

SL



A

A

A

RU

RO

PL

NZ



A

NA-1

NC



A

A



A

A

NA

LV

LI

IL

HU

HR

F



F



F

F





F



F

F

F



F

F

F

F

F



2, 3

2, 3

2, 3

5



2, 3











J



















J













J





7

9

9













G





















G













G











D

D







D

D





D

D

D









D

D

D

D



8

8

8

8







I



I





I

I



I

I

I









I

I

I

I



6



B

B









B

B















B

B













C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H





























E

E

E

E







E

E







(1) MC: Standardcertificat, der skal udfyldes. Bogstaverne (A, B, C, D osv.) i skemaet henviser til de standarddyresundhedsbetingelser, jf. bilag III, der gælder for hver kategori af fersk kød og hver oprindelse i henhold til artikel 2 i denne
beslutning. En streg »« betyder, at import ikke er tilladt.
(2) SC: Særlige betingelser. Tallene (1, 2, 3 osv.) i skemaet henviser til de særlige betingelser, som eksportlandet skal angive, jf. bilag IV. Disse supplerende betingelser skal indsættes af eksportlandet i afsnit V i de certifikater, der er vist i
bilag III.



1, 2

1, 2

9

1, 2



9

1, 2



F

F



F

F

DA

Tredjelande, undtagen ovenstående, der
står på listen i første del af bilaget til
beslutning 79/542/EØF, som senest
ændret

Kroatien

HR
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BILAG III
MODEL A
SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød (1) af vildtlevende klovbærende vildt (undtagen vildsvin), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................
I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes art

Emballagens art

Antal
udskæringer eller
pakninger

Nettovægt

Oprindelsesidentifikationsmærke for uflået
udtaget vildt (5)

Fersk kød (4)
Flået udtaget storvildt (4)
Uflået, udtaget storvildt (4) (5)
Udbenet, flået
kød (4)

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Undtagen slagteaffald.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
Kødet skal flås på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedtet i en medlemsstat og derefter underkastes kødkontrol. Det
må ikke forsynes med sundhedsmærket, medmindre det er blevet erklæret egnet til konsum.
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Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (6):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

Navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet (7): .....................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Det område, der er angivet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF, kode , version nr. (8), har
i de sidste 12 måneder været frit for mund- og klovesyge og kvægpest, og der er i samme periode ikke blevet
vaccineret mod nogen af disse sygdomme.

2.

Ovenfor beskrevne kød af vildtlevende vildt
a)

kommer fra dyr, der er nedlagt på det område, der er nævnt i afsnit IV, punkt 1, og i et jagtområde, hvor
der i de sidste 60 dage ikke har været nogen dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af sygdomme, som vildtet er modtageligt for

b) kommer fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller del af et tredjeland,
som ikke er godkendt til at eksportere kød af vildtlevende vildt til EF
c)

kommer fra dyr, der senest 12 timer efter efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling

d) er håndteret på en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der ligger i et
område, som ikke er underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af sygdomme på OIE's liste
A, som dyrene er modtagelige for
e)

er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
Rådets direktiv 92/45/EØF og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF.

(6) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(7) Hvis kødet skal underkastes kødkontrol efter flåning, skal navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet i
medlemsstaten angives.
(8) Hvis der er en krydsreference i bilag I til beslutning 2000/585/EF, skal versionsnummeret i den relevante, gældende beslutning for
fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart angives.
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3.

Det ferske kød eller det flåede og udtagne eller udbenede og flåede vildtlevende vildt har været underkastet
kødkontrol på den autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og
er blevet erklæret egnet til konsum, og kødet og emballagen er blevet forsynet med et sundhedsmærke som
fastsat i kapitel VII i bilag I til direktiv 92/45/EØF.

4.

For uflået storvildt gælder følgende (4):
a)

Indvoldene har været underkastet kødkontrol på en vildtbehandlingsvirksomhed, og denne medførte ikke,
at kroppen blev erklæret uegnet til konsum.

b) i)

Kroppene skal transporteres til den endelige vildtforarbejdningsvirksomhed på bestemmelsesstedet og
ankomme senest syv dage efter kødkontrollen og være blevet nedkølet til og opbevaret ved en temperatur på mellem ¯1 og +7 °C, inden de blev læsset på et transportmiddel, der kan holde kroppene ved
disse temperaturer under transporten (4), eller

ii) kroppene skal transporteres til den endelige vildtforarbejdningsvirksomhed på bestemmelsesstedet og
ankomme senest 15 dage efter kødkontrollen og være blevet nedkølet til og opbevaret ved en temperatur på mellem ¯1 og +1 °C, inden de blev læsset på et transportmiddel, der kan holde kroppene ved
disse temperaturer under transporten (4).
c)

Der er truffet foranstaltninger, så kødet klart kan identificeres, ved at der er anbragt et officielt oprindelsesmærke med nærmere oplysninger som anført i afsnit I.

5.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

6.

Kødet kommer fra vildtlevende vildt, der blev nedlagt mellem den

og den

(nedlægningsdatoer).

V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
Udfærdiget i .................................................................. , den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (9)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(9) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL B
SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af vildtlevende dyr af hestefamilien (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Identifikation af zebrakødet

Parti nr.

Kødets art

Udskæringernes art

Emballagens art

Antal udskæringer
eller pakninger

Nettovægt

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Defineret som zebrakød, undtagen slagteaffald.
(2) Tildelt af myndighederne.
(3) Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
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III. Kødets forsendelse

Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Kødet sendes til (bestemmelsesland og -sted);: ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

med følgende transportmiddel (4):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Ovenfor beskrevne zebrakød
a)

kommer fra vildtlevende zebraer, der er nedlagt i det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens
beslutning 2000/585/EF, kode , version nr. (5)

b) kommer fra dyr, der senest 12 timer efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral
og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling
c)

er håndteret på en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der ligger i et
område, som ikke er underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af sygdomme på OIE's liste
A, som dyrene er modtagelige for

d) er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
direktiv 92/45/EØf og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF
e)

har været underkastet kødkontrol på den autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og er blevet erklæret egnet til konsum, og kødet og emballagen er blevet forsynet med et sundhedsmærke som fastsat i kapitel VII i bilag I til direktiv 92/45/EØF.

2.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

3.

Kødet er blevet trikinundersøgt efter en fordøjelsesmetode i henhold til Rådets direktiv 77/96/EØF med negativt resultat.

4.

Kødet kommer fra vildtlevende zebraer, der blev nedlagt mellem den

og den

(nedlægningsdatoer).

(4) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(5) Hvis der er en krydsreference i bilag I til beslutning 2000/585/EF, skal versionsnummeret i den relevante, gældende beslutning for
fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart angives.
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V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (6)
Udfærdiget i .................................................................. , den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (7)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(6) Det ikke gældende overstreges.
(7) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL C
SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer) (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren:: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art (4)

Udskæringernes art

Emballagens art

Antal
udskæringer eller
pakninger

Nettovægt

Oprindelsesidentifikationsmærke for uflåede,
ikke-udtagne dyr af
hareordenen (5)

Fersk kød (4)
Flåede, udtagne dyr
af hareordenen (4)
Uflåede, ikke-udtagne dyr af hareordenen (4)

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Undtagen slagteaffald, medmindre der er tale om uflåede, ikke-udtagne kaniner og harer.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
Kødet skal flås på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet i en medlemsstat og derefter underkastes kødkontrol. Det må
ikke forsynes med sundhedsmærket, medmindre det er blevet erklæret egnet til konsum.
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Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødet sendes til (bestemmelsesland og -sted): ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (6):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

Navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet (7): .....................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Ovenfor beskrevne kød af vildtlevende dyr af hareordenen
a)

kommer fra dyr, der er nedlagt i det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
2000/585/EF, kode , version nr. (8), og i et jagtområde, hvor der i de sidste 40 dage ikke har været
nogen dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af viral haemorrhagic disease, tularaemia eller myxamatose

b) kommer fra dyr, der senest 12 timer efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral
og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling
c)

er håndteret på en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der ligger i et
område, som ikke er underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af sygdomme,
som dyrene er modtagelige for

d) er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
direktiv 92/45/EØF og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF.
(6) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(7) Hvis kødet skal underkastes kødkontrol efter flåning, skal navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet i
medlemsstaten angives.
(8) Hvis der er en krydsreference i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF, skal versionsnummeret i den relevante, gældende
beslutning for fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart angives.
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2.

Det ferske kød eller det flåede, udtagne vildtlevende dyr af hareordenen har været underkastet kødkontrol på
vildtbehandlingsvirksomheden i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og er blevet erklæret egnet til
konsum, og kødet og emballagen er blevet forsynet med et sundhedsmærke som fastsat i direktiv
92/45/EØF (4).

3.

For uflåede, ikke-udtagne dyr af hareordenen gælder følgende (4):
a)

Kødet er blevet til +4 °C eller derunder i højst 15 dage forud for eksporttidspunktet, men ikke frosset eller
dybfrosset.

b) Der er foretaget officiel veterinærkontrol af en repræsentativ prøve af kroppene, og
 der er ikke påvist andre abnormiteter end skader forårsaget af jagten og mindre, lokaliserede misdannelser og anomalier, som ikke har betydning for folkesundheden, eller
 symptomer på sygdom eller andre abnormiteter, jf. kapitel V i bilag I til direktiv 92/45/EØF, som gør
kroppene uegnet til konsum, hvorfor resten af sendingen er blevet kontrolleret og alle berørte kroppe
udelukket fra eksport.
c)

Kødet er blevet identificeret, ved at der er anbragt et officielt oprindelsesmærke med nærmere oplysninger
som anført i afsnit I.

4.

Kødet er fremstillet i henhold til de relevante bestemmelser om kød af vildtlevende dyr af hareordenen i bilag I
til direktiv 92/45/EØF.

5.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

6.

Kødet kommer fra vildtlevende dyr af hareordenen, der blev nedlagt mellem den
datoer).

og den

(nedlægnings-

V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
Udfærdiget i ................................................................., den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (9)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(9) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL D
SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af vildtlevende fuglevildt (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Idetifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes art

Emballagens art

Antal
udskæringer eller
pakninger

Nettovægt

Oprindelsesidentifikationsmærke for
uplukket, ikke-udtaget
fuglevildt

Fersk kød (4)
Plukket, udtaget
fuglevildt (4)
Uplukket, ikke-udtaget fuglevildt (4)

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Undtagen slagteaffald, medmindre der er tale om uplukket, ikke-udtaget fuglevildt.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
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Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødet sendes til (bestemmelsesland og -sted);: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (5):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Ovenfor beskrevne kød af vildtlevende fuglevildt
a)

kommer fra dyr, der er nedlagt i det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
2000/585/EF, kode , version nr.
(6), hvor der i de sidste 30 dage ikke har været nogen dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af aviær influenza eller Newcastle disease

b) kommer fra dyr, der senest 12 timer efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral
og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling
c)

kommer fra en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der på behandlingstidspunktet ikke er underkastet restriktioner på grund af mistranke om eller et faktisk udbrud af aviær
influenza eller Newcastle disease

d) er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
Rådets direktiv 92/45/EØF og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF.
2.

Det ferske kød eller det plukkede, udtagne vildtlevende fuglevildt har været underkastet kødkontrol på vildtbehandlingvirksomheden i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og er blevet erklæret egnet til konsum, og kødet og emballagen er blevet forsynet med et sundhedsmærke som fastsat i kapitel VII i bilag I til
direktiv 92/45/EØF (4).

(5) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(6) Hvis der er en krydsreference i bilag I til beslutning 2000/585/EF, skal versionsnummeret i den relevante gældende beslutning for
fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart angives.
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For uplukket, ikke-udtaget vildtlevende fuglevildt gælder følgende (4):
a)

Kødet er blevet kølet til +4 °C eller derunder i højst 15 dage forud for eksporttidspunktet, men ikke frosset
eller dybfrosset (4).

b) Der er foretaget officiel veterinærkontrol af en repræsentativ prøve af kroppene, og
 der er ikke påvist andre abnormiteter end skader forårsaget af jagten og mindre, lokaliserede misdannelser og anomalier, som ikke har betydning for folkesundheden, eller
 symptomer på sygdom eller andre abnormiteter, jf. kapitel V i bilag I til direktiv 92/45/EØF, som gør
kroppene uegnet til konsum, hvorfor resten af sendingen er blevet kontrolleret og alle berørte kroppe
udelukket fra eksport.
c)

Kødet er blevet identificeret, ved at der er anbragt et officielt oprindelsesmærke med nærmere oplysninger
som anført i afsnit I.

4.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

5.

Kødet kommer fra vildtlevende fuglevildt, der blev nedlagt mellem den

og den

(nedlægningsdatoer).

V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
Udfærdiget i .................................................................. , den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (7)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(7) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL E

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød (1) af vildtlevende landpattedyr (undtagen vildtlevende hovdyr og dyr af hareordenen), der skal sendes
til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Idetifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes
Emballagens art
art

Antal udskæringer eller pakninger

Nettovægt

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Undtagen slagteaffald.
(2) Tildelt af myndighederne.
(3) Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
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III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødet sendes til (bestemmelsesland og -sted);: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (4):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Ovenfor beskrevne kød af vildtlevende landpattedyr
a)

kommer fra dyr, der er nedlagt i det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning
2000/585/EF, kode , version nr. (5), og i et jagtområde, hvor der i de sidste 30 dage ikke har været
nogen dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af sygdomme, som disse dyr er modtagelige
for

b) kommer fra dyr, der senest 12 timer efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral
og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling
c)

kommer fra en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der ligger i et
område, som ikke er underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af sygdomme,
som dyrene er modtagelige for

d) har været underkastet kødkontrol på den autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og er blevet erklæret egnet til konsum, og kødet og emballagen er blevet forsynet med et sundhedsmærke som fastsat i kapitel VII i bilag I til direktiv 92/45/EØF
e)

er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
direktiv 92/45/EØf og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF.

2.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

3.

Kødet er blevet trikinundersøgt efter en fordøjelsesmetode i henhold til Rådets direktiv 77/96/EØF (6) med
negativt resultat.

4.

Kødet kommer fra vildtlevende landpattedyr, der blev nedlagt mellem den

og den

(nedlægningsdatoer).

(4) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(5) Hvis der er en krydsreference i bilag I til beslutning 2000/585/EF, skal versionsnummeret i den relevante gældende beslutning for
fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart angives.
(6) Gælder kun arter, som er modtagelige for trikinose.
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V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (7)
Udfærdiget i .................................................................. , den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (8)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (8)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(7) Det ikke gældende overstreges.
(8) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL F

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af opdrættet (1) klovbærende vildt (undtagen opdrættede vildsvin), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................
I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art (4)

Udskæringernes
Emballagens art
art

Antal udskæringer eller pakninger

Nettovægt

Ikke-udbenet
Udbenet (5)

II. Kødets oprindelse
Det autoriserede slagteris (4)/den autoriserede vildtvirksomheds (4) adresse og veterinære autorisationsnummer: .........
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

»Opdrættet vildt« forstås som defineret i artikel 2, nr. 3, i Rådets direktiv 91/495/EØF.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
Undtagen slagteaffald.
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III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (6):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF, kode , version nr. (7),
har i de sidste 12 måneder været frit for mund- og klovesyge og kvægpest, og der er i samme periode ikke blevet vaccineret mod nogen af disse sygdomme.

2.

Ovenfor beskrevne kød af opdrættet vildt stammer fra dyr
a)

der har opholdt sig i det i afsnit IV, punkt 1, nævnte område i mindst tre måneder inden slagtning eller
siden fødslen, hvis dyrene er under tre måneder gamle

b) der ikke er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge eller kvægpest i de sidste 12 måneder
c)

som kommer fra farme, omkring hvilke der i en radius af 10 km, i givet fald herunder et nabolands
område, ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge i de sidste 30 dage

d) der siden fødslen har været holdt adskilt fra vildtlevende klovbærende vildt (8)
e)

der kommer fra en farm, der ikke har været pålagt restriktioner på grund af udbrud af brucellose i de sidste seks uger

f)

der under transporten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4), og mens de venter på at blive slagtet, ikke har været i kontakt med dyr, som ikke opfylder betingelserne for, at kødet fra
dem kan eksporteres til EF.

3.

De transportmidler, der er benyttet til befordring af dyrene, var rengjort og desinficeret inden pålæsning.

4.

Dyrene kommer fra en farm, som bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret for sygdomme, der kan overføres til
mennesker eller dyr, og der foretages stikprøveundersøgelser af kød fra dyr med oprindelse på farmen for forekomst af restkoncentrationer ud over de tilladte grænseværdier, og kontrolresultaterne er blevet indsamlet og
evalueret af de centrale tjenester.

5.

a)

i)

Dyrene er blevet slagtet på oprindelsesfarmen efter tilladelse fra en embedsdyrlæge under myndigheden i
(eksportlandet), der har afgivet en skriftlig erklæring om, at det efter hans opfattelse ville have
indebåret en uacceptabel risiko for dyrenes eller dyrepassernes velfærd, hvis de levende dyr var blevet
transporteret til et autoriseret slagteri eller en autoriseret vildtvirksomhed.

(6) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(7) Versionsnummeret i den relevante, gældende beslutning for fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart skal angives.
(8) Gælder ikke, hvis fastsat i afsnit V.
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ii) De slagtede dyr var ved ankomsten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4)
ledsaget af en dyrlægeattest udstedt af den dyrlæge, som er ansvarlig for den oprindelsesfarm, hvor
dyrene blev slagtet, hvori det bekræftes
 at farmen er blevet kontrolleret af myndigheden i
vildt

(eksportlandet) og godkendt til slagtning af

 at dyrene har været underkastet levende syn inden for de sidste 24 timer før slagtning, og at de
især ikke har vist tegn på mund- og klovesyge
 at besætningen bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret
 at besætningen ikke er pålagt restriktioner på grund af dyresundhedsproblemer
 at dyrene er blevet afblødt korrekt
 at dyrene blev slagtet den

, kl.

iii) Slagtekroppene er transporteret under hygiejniske forhold til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4).
iv) Hvis der er gået over en time fra slagtetidspunktet, der er angivet på den dyrlægeattest, som ledsagede
de slagtede dyr, til de ankommer til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4), er
det benyttede transportmiddel blevet kontrolleret ved ankomsten, og der er blevet konstateret en temperatur i det på mellem 0 og +4 °C.
v)

De slagtede dyr er blevet udtaget senest tre timer efter slagtetidspunktet, som er angivet på den ledsagende dyrlægeattest

b) i)

Dyrene er blevet slagtet på et autoriseret slageri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4), der opfylder
betingelserne i Rådets direktiv 91/495/EØF.

eller

ii) Dyrene har været underkastet levende syn inden for de sidste 24 timer før slagtning, herunder en
grundig undersøgelse for symptomer på mund- og klovesyge.

6.

Kødet er blevet håndteret på hygiejnebetingelser, der svarer til dem, der er fastsat i artikel 6 i direktiv
91/495/EØF.

7.

Kødet har været underkastet kødkontrol og er fundet egnet til konsum.

8.

Kødet er blevet opskåret (4)/opbevaret (4) på virksomheder, der af myndigheden i
ret hertil, fordi de opfylder betingelserne i artikel 6 i direktiv 91/495/EØF.

9.

De lokaler, der er anvendt til slagtning, håndtering eller opskæring, var grundigt rengjort og desinficeret under
officielt tilsyn, før de blev anvendt til fremstilling af ovenfor beskrevne kød.

(eksportlandet) er autorise-

10.  Ovenfor beskrevne kød (4)
 Den til ovenfor beskrevne kød (4) benyttede emballage
er forsynet med et mærke, af hvilket det fremgår
 at kødet kommer fra dyr, der er behandlet og kontrolleret på et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4)
 at kødet er opskåret på en godkendt opskæringsvirksomhed (4).
11. Transportmidlerne og pålæsningsforholdene for denne kødsending opfylder hygiejnebetingelserne i artikel 6 i
direktiv 91/495/EØF.
12. Kødet kommer fra et slagteri eller en virksomhed, der ikke er pålagt restriktioner på grund af nogen af de i
punkt 1 nævnte sygdomme, og omkring hvilket/hvilken der inden for en radius af 10 km ikke har været nogen
udbrud af disse sygdomme i de sidste 30 dage.
13. Dyrene er blevet slagtet mellem den

og den

(slagtedatoer).
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V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
VI. Erklæring om beskyttelse af dyr
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Jeg har læst og forstået Rådets direktiv 93/119/EF.

2.

Kødet stammer fra dyr, der før og ved slagtningen eller aflivningen på slagteriet er blevet behandlet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv 93/119/EF.

Udfærdiget i ................................................................., den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (9)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift (9)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(9) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL G

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af opdrættede (1) vildsvin, der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes
Emballagens art
art

Antal udskæringer eller pakninger

Nettovægt

Flåede, udtagne
vildsvin

II. Kødets oprindelse
Det autoriserede slagteris (4)/den autoriserede vildtvirksomheds (4) adresse og veterinære autorisationsnummer: .........
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

»Opdrættet vildt« forstås som defineret i artikel 2, nr. 3, i Rådets direktiv 91/495/EØF.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges
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III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (5):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF, kode , version nr. (6),
har i de sidste 12 måneder været frit for mund- og klovesyge, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsomt
blæreudslæt hos svin (SVD) og smitsom svinelammelse (Teschener-syge), og der er i samme periode ikke blevet
vaccineret mod nogen af disse sygdomme.

2.

Ovenfor beskrevne kød af opdrættede vildsvin stammer fra dyr
a)

der har opholt sig i det i afsnit IV, punkt 1, nævnte område i mindst tre måneder inden slagtning eller
siden fødslen, hvis dyrene er under tre måneder gamle

b) som ikke er blevet vaccineret mod nogen af de sygdomme, der er nævnt i afsnit IV, punkt 1
c)

som kommer fra farme, omkring hvilke der i en radius af 10 km, i givet fald herunder et nabolands
område, ikke har været noget tilfælde af de sygdomme, der er nævnt i punkt 1, i de sidste 30 dage

d) der siden fødslen har været holdt adskilt fra vildtlevende klovbærende vildt
e)

der kommer fra en farm, der ikke har været pålagt sundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af
brucellose i de sidste seks uger

f)

der under transporten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4), og mens de venter på at blive slagtet, ikke har været i kontakt med dyr, som ikke opfylder betingelserne for, at kødet fra
dem kan eksporteres til EF.

3.

De transportmidler, der er benyttet til befordring af dyrene, var rengjort og desinficeret inden pålæsning.

4.

Dyrene kommer fra en farm, som bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret for sygdomme, der kan overføres til
mennesker eller dyr, og der foretages stikprøveundersøgelser af kød fra dyr med oprindelse på farmen for forekomst af restkoncentrationer ud over de tilladte grænseværdier, og kontrolresultaterne er blevet indsamlet og
evalueret af de centrale tjenester.

5.

a)

i)

Dyrene er blevet slagtet på oprindelsesfarmen efter tilladelse fra en embedsdyrlæge under myndigheden i
(eksportlandet), der har afgivet en skriftlig erklæring om, at det efter hans opfattelse ville have
indebåret en uacceptabel risiko for dyrenes eller dyrepassernes velfærd, hvis de levende dyr var blevet
transporteret til et autoriseret slagteri eller en autoriseret vildtvirksomhed.

(5) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(6) Versionsnummeret i den relevante, gældende beslutning for fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart skal angives.
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ii) De slagtede dyr var ved ankomsten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4)
ledsaget af en dyrlægeattest udstedt af den dyrlæge, som er ansvarlig for den oprindelsesfarm, hvor
dyrene blev slagtet, hvori det bekræftes
 at farmen er blevet kontrolleret af myndigheden i
vildt

(eksportlandet) og godkendt til slagtning af

 at dyrene har været underkastet levende syn inden for de sidste 24 timer før slagtning, herunder
en grundig undersøgelse for symptomer på mund- og klovesyge
 at besætningen bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret
 at besætningen ikke er pålagt restriktioner på grund af dyresundhedsproblemer
 at dyrene er blevet afblødt korrekt
 at dyrene blev slagtet den

, kl.

iii) Slagtekroppene er transporteret under hygiejniske forhold til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4).
iv) Hvis der er gået over en time fra slagtetidspunktet, der er angivet på den dyrlægeattest, som ledsagede
de slagtede dyr, til de ankommer til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4), er
det benyttede transportmiddel blevet kontrolleret ved ankomsten, og der er blevet konstateret en temperatur i det på mellem 0 og +4 °C.
v)

De slagtede dyr er blevet udtaget senest tre timer efter slagtetidspunktet, som er angivet på den ledsagende dyrlægeattest

b) i)

Dyrene er blevet slagtet på et autoriseret slageri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4), der opfylder
betingelserne i Rådets direktiv 91/495/EØF.

eller

ii) Dyrene har været underkastet levende syn inden for de sidste 24 timer før slagtning, herunder en
grundig undersøgelse for symptomer på mund- og klovesyge.
6.

Kødet er blevet håndteret på hygiejnebetingelser, der svarer til dem, der er fastsat i artikel 6 i direktiv
91/495/EØF.

7.

Kødet har været underkastet kødkontrol og er fundet egnet til konsum.

8.

Kødet er blevet trikinundersøgt efter en fordøjelsesmetode i henhold til bilag I til Rådets direktiv 77/96/EØF
med negativt resultat.

9.

Kødet er blevet opskåret (4)/opbevaret (4) på virksomheder, der af myndigheden i
ret hertil, fordi de opfylder betingelserne i artikel 6 i direktiv 91/495/EØF.

(eksportlandet) er autorise-

10. De lokaler, der er anvendt til slagtning, håndtering eller opskæring, var grundigt rengjort og desinficeret under
officielt tilsyn, før de blev anvendt til fremstilling af ovenfor beskrevne kød.
11.  Ovenfor beskrevne kød (4)
 Den til ovenfor beskrevne kød (4) benyttede emballage
er forsynet med et mærke, af hvilket det fremgår
 at kødet kommer fra dyr, der er behandlet og kontrolleret på et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4)
 at kødet er opskåret på en godkendt opskæringsvirksomhed (4).

12. Transportmidlerne og pålæsningsforholdene for denne kødsending opfylder hygiejnebetingelserne i artikel 6 i
direktiv 91/495/EØF.
13. Kødet kommer fra et slagteri eller en virksomhed, der ikke er pålagt restriktioner på grund af nogen af de i
punkt 1 nævnte sygdomme, og omkring hvilket/hvilken der inden for en radius af 10 km ikke har været nogen
udbrud af disse sygdomme i de sidste 30 dage.
14. Dyrene er blevet slagtet mellem den

og den

(slagtedatoer).
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V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
VI. Erklæring om beskyttelse af dyr
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Jeg har læst og forstået Rådets direktiv 93/119/EF.

2.

Kødet stammer fra dyr, der før og ved slagtningen eller aflivningen på slagteriet er blevet behandlet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv 93/119/EF.

Udfærdiget i ................................................................., den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (7)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift (7)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(7) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL H
SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kaninkød (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................

I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes
Emballagens art
art

Antal udskæringer eller pakninger

Nettovægt

II. Kødets oprindelse
Det autoriserede slagteris (4)/den autoriserede vildtvirksomheds (4) adresse og veterinære autorisationsnummer: .........
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Ved »kaninkød« forstås alle dele af tamkaniner (opdrættede kaniner), der er egnet til konsum.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
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III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (5):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Ovenfor beskrevne kaninkød stammer fra:
a)

dyr, der har opholdt sig i det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF,
kode , version nr. , i mindst seks uger inden slagtning eller siden fødslen, hvis dyrene er under seks
uger gamle

b) dyr, som kommer fra farme, hvor der i de sidste 40 dage ikke har været nogen dyresundhedsmæssige
restriktioner på grund af viral haemorrhagic disease, tularaemia eller myxomatose
c)

partier af dyr, der er identificeret, så oprindelsesfarmen kan spores

d) dyr, der under transporten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4), og mens de
venter på at blive slagtet, ikke har været i kontakt med dyr, som ikke opfylder betingelserne for, at kødet
fra dem kan eksporteres til EF.
2.

De transportmidler, der er benyttet til befordring af dyrene, var rengjort og desinficeret inden pålæsning.

3.

Dyrene kommer fra en farm, som bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret for sygdomme, der kan overføres til
mennesker eller dyr, og der foretages stikprøveundersøgelser af kød fra dyr med oprindelse på farmen for forekomst af restkoncentrationer ud over de tilladte grænseværdier, og kontrolresultaterne er blevet indsamlet og
evalueret af de centrale tjenester.

4.

a)

De slagtede dyr var ved ankomsten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4) ledsaget af en dyrlægeattest udstedt af den dyrlæge, som er ansvarlig for den oprindelsesfarm, hvor dyrene
blev slagtet, hvori det bekræftes
 at dyrene har været underkastet levende syn i henhold til artikel 3 og kapitel 1 i bilag I til Rådets
direktiv 91/495/EØF på oprindelsesfarmen inden for de sidste 24 timer før pålæsning, og
 at dyrene har været underkastet levende syn på det autoriserede slagteri (4)/ den autoriserede vildtvirksomhed (4) for transportskader

eller
b) Dyrene har været underkastet levende syn under dyrlægetilsyn i henhold til artikel 3 og kapitel 1 i bilag I
til direktiv 91/495/EØF på det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4) inden for de
sidste 24 timer før slagtning.
(5) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.

6.10.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 251/31

5.

Dyrene er blevet slagtet på et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4), der opfylder betingelserne i direktiv 91/495/EØF.

6.

Kødet er blevet håndteret på hygiejnebetingelser, der svarer til dem, der er fastsat i artikel 3 i direktiv
91/495/EØF.

7.

Kødet har været underkastet kødkontrol i henhold til artikel 3 i direktiv 91/495/EØF og er fundet egnet til
konsum.

8.

Kødet er blevet opskåret (4)/opbevaret (4) på virksomheder, der af myndigheden i
ret hertil, fordi de opfylder betingelserne i artikel 3 i direktiv 91/495/EØF.

9.

De lokaler, der er anvendt til slagtning, håndtering eller opskæring, var grundigt rengjort og desinficeret under
officielt tilsyn, før de blev anvendt til fremstilling af ovenfor beskrevne kød.

(eksportlandet) er autorise-

10.  Ovenfor beskrevne kød (4)
 Den til ovenfor beskrevne kød (4) benyttede emballage
er forsynet med et mærke, af hvilket det fremgår
 at kødet kommer fra dyr, der behandlet og kontrolleret på et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4)
 at kødet er opskåret på en godkendt opskæringsvirksomhed (4).
11. Transportmidlerne og pålæsningsforholdene for denne kødsending opfylder hygiejnebetingelserne i artikel 3 i
direktiv 91/495/EØF.
12. Dyrene er blevet slagtet mellem den

og den

(slagtedatoer).

V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/585/EF) (4)
VI. Erklæring om beskyttelse af dyr
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Jeg har læst og forstået Rådets direktiv 93/119/EF.

2.

Kødet stammer fra dyr, der før og ved slagtningen eller aflivningen på slagteriet er blevet behandlet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv 93/119/EF.

Udfærdiget i ................................................................., den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (6)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift (6)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(6) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL I

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for kød af opdrættet fuglevildt (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................
I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art

Udskæringernes
Emballagens art
art

Antal udskæringer eller pakninger

Nettovægt

II. Kødets oprindelse
Det autoriserede slagteris (4)/den autoriserede vildtvirksomheds (4) adresse og veterinære autorisationsnummer:
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) »Opdrættet fjervildt« forstås som defineret i artikel 2, nr. 3, i Rådets direktiv 91/495/EØF og gælder for vagtler, duer, fasaner, agerhøns og andet fjervildt, der ikke allerede er nævnt, bortset fra strudsefugle.
(2) Tildelt af myndighederne.
(3) Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
(4) Det ikke gældende overstreges.
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Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (5):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/251/EF, kode , version nr.
frit for aviær influenza og Newcastle disease som defineret i OIE's internationale dyresundhedskodeks.

2.

Ovenfor beskrevne kød stammer af opdrættede fjervildt, som
a)

, er

er blevet holdt i et område som beskrevet i afsnit IV, punkt 1, siden klækningen, eller som er blevet importeret som daggamle kyllinger

b) kommer fra farme
 der ikke er pålagt dyresundhedsmæssige restriktioner i forbindelse med nogen sygdomme, som fjerkræ
er modtagelige for
 omkring hvilke der i en radius af 10 km, i givet fald herunder et nabolands område, ikke har været
noget udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease i de sidste 30 dage
c)

ikke er blevet slagtet som led i et dyresundhedsprogram til bekæmpelse eller udryddelse af fjerkræsygdomme

d) er (6)/ikke er (6) blevet vaccineret mod Newcastle disease med en levende vaccine i de sidste 30 dage inden
slagtning
e)

under transporten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4) ikke har været i kontakt med fjerkræ eller fjervildt, der lider af aviær infuenza eller Newcastle disease.

3.

Dyrene kommer fra en farm, som bliver regelmæssigt dyrlægekontrolleret for sygdomme, der kan overføres til
mennesker eller dyr, og der foretages stikprøveundersøgelser af kød fra dyr med oprindelse på farmen for forekomst af restkoncentrationer ud over de tilladte grænseværdier, og kontrolresultaterne er blevet indsamlet og
evalueret af de centrale tjenester.

4.

Kødet
a)

kommer fra et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4), som på slagtetidspunktet ikke var
underkastet restriktioner på grund af mistanke om eller et faktisk tilfælde af aviær influenza eller Newcastle
disease, og omkring hvilket/hvilken der inden for en radius af 10 km ikke har været nogen udbrud af
aviær influenza eller Newcastle disease i de sidste 30 dage

b) har ikke på noget tidspunkt under slagtning, opskæring, opbevaring eller transport været i kontakt med
kød, der ikke opfylder kravene i direktiv 91/495/EØF.
5.

Dyrene, som ovenfor beskrevne kød stammer fra,
a)

var ved ankomsten til det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4) ledsaget af en dyrlægeattest udstedt af den dyrlæge, som er ansvarlig for oprindelsesfarmen, hvoraf det fremgår, at dyrene har
været underkastet levende syn i henhold til artikel 3 i direktiv 91/495/EØF på oprindelsesfarmen inden for
de sidste 72 timer før pålæsning, eller

(5) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(6) Det ikke gældende overstreges. Hvis fjerkræet er blevet vaccineret inden for de sidste 30 dage før slagtning, må sendingen ikke sendes
til medlemsstater eller områder deraf, som er anerkendt efter artikel 12 i direktiv 90/539/EØF.
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b) har været underkastet levende syn i henhold til artikel 8 i direktiv 91/495/EØF på det autoriserede slagteri (4)/den autoriserede vildtvirksomhed (4) inden for de sidste 72 timer før slagtning.
6.

Dyrene er blevet slagtet på et autoriseret slageri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4), der opfylder betingelserne
i artikel 8 i direktiv 91/495/EØF.

7.

Kødet er blevet håndteret på hygiejnebetingelser, der svarer til dem, der er fastsat i artikel 8 i direktiv
91/495/EØF.

8.

Kødet har været underkastet kødkontrol i henhold til artikel 8 i direktiv 91/495/EØF og er fundet egnet til
konsum.

9.

Kødet er blevet opskåret (4)/opbevaret (4) på virksomheder, der af myndigheden i
ret hertil, fordi de opfylder betingelserne i artikel 8 i direktiv 91/495/EØF.

(eksportlandet) er autorise-

10. De lokaler, der er anvendt til slagtning, håndtering eller opskæring, var grundigt rengjort og desinficeret under
officielt tilsyn, før de blev anvendt til fremstilling af ovenfor beskrevne kød.
11.  Ovenfor beskrevne kød (4)
 Den til ovenfor beskrevne kød (4) benyttede emballage
er forsynet med et mærke, af hvilket det fremgår
 at kødet kommer fra dyr, der er behandlet og kontrolleret på et autoriseret slagteri (4)/en autoriseret vildtvirksomhed (4)
 at kødet er opskåret på en godkendt opskæringsvirksomhed (4).
12. Transportmidlerne og pålæsningsforholdene for denne kødsending opfylder hygiejnebetingelserne i artikel 8 i
direktiv 91/495/EØF.
V. Særlige betingelser
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende: .......................................................................................................................
(Særlige betingelser, hvis det kræves i bilag II, jf. bilag IV til beslutning 2000/251/EF) (4)
VI. Erklæring om beskyttelse af dyr
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Jeg har læst og forstået Rådets direktiv 93/119/EF.

2.

Kødet stammer fra dyr, der før og ved slagtningen eller aflivningen på slagteriet er blevet behandlet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv 93/119/EF.

Udfærdiget i ................................................................., den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (7)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift (7)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(7) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.
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MODEL J

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for vildsvinekød (1), der skal sendes til EF
Oplysning til importøren: Dette certifikat er kun til veterinærformål og skal ledsage sendingen, indtil den når frem til
grænsekontrolstedet.

Kodenummer (2)

Bestemmelsesland: ........................................................................................................................................................................................
Afsendelsesland (3): ..................................................................

Områdekode: ...................................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Udstedende myndighed: ..............................................................................................................................................................................
I.

Identifikation af kødet

Parti nr.

Art

Kødets art (4)

Udskæringernes art

Emballagens art

Antal
udskæringer eller
pakninger

Nettovægt

Oprindelsesidentifikationsmærke for uflået,
udtaget vildt (5)

Fersk kød
Flået, udtaget storvildt (4)
Uflået, udtaget storvildt (4)
Udbenet, flået
kød (4)

II. Kødets oprindelse
Den autoriserede vildtbehandlingsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: ...........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Den autoriserede opskæringsvirksomheds adresse og veterinære autorisationsnummer: .....................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Det autoriserede kølehus' adresse og veterinære autorisationsnummer: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Undtagen slagteaffald.
Tildelt af myndighederne.
Navn på oprindelseslandet, der skal være det samme som afsendelseslandet.
Det ikke gældende overstreges.
Kødet skal flås på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet i en medlemsstat og derefter underkastes kødkontrol. Det må
ikke forsynes med sundhedsmærket, medmindre det er blevet erklæret egnet til konsum.
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Pålæsningsstedets adresse: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Kødets forsendelse
Modtagers navn og adresse: ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Kødets sendes til (bestemmelsesland og -sted): ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel (6):

Godsvogn

Lastvogn

Fly

Skib

Navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet (7): .....................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

IV. Sundhedserklæring
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter følgende:
1.

Det område, der er beskrevet i bilag I til Kommissionens beslutning 2000/585/EF, kode , version nr. (8),
har i de sidste 12 måneder været frit for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsom blæreudslæt hos svin
(SVD), mund- og klovesyge og smitsom svinelammelse (Teschener-syge), og der er i samme periode ikke blevet
vaccineret mod nogen af disse sygdomme.

2.

Ovenfor beskrevne vildsvinekød
a)

kommer fra dyr, der er nedlagt på det område, der er beskrevet i afsnit IV, punkt 1, hvor der i de sidste
60 dage ikke har været nogen dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af udbrud af sygdomme, som
svin er modtagelige for

b) kommer fra dyr, der er nedlagt mindst 20 km fra grænserne til et andet tredjeland eller del af et tredjeland,
som ikke er godkendt ved beslutning 2000/585/EF til at eksportere vildsvinekød til EF
c)

kommer fra dyr, der senest 12 timer efter, at de er nedlagt, er blevet transporteret til en indsamlingscentral
og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed til køling

d) kommer fra en indsamlingscentral og/eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, der ligger i et
område, som ikke er underkastet dyresundhedsmæssige restriktioner på grund af sygdomme på OIE's liste
A over overførbare sygdomme, som svin er modtagelige for
(6) For godsvogne og lastvogne angives registreringsnummeret, hvis det er kendt. For containere angives nummeret på containeren.
Plombens nummer skal angives.
(7) Hvis kødet skal underkastes kødkontrol efter flåning, skal navn og adresse på vildtbehandlingsvirksomheden på bestemmelsesstedet i
medlemsstaten angives.
(8) Versionsnummeret i den relevante, gældende beslutning for fersk kød af den tilsvarende modtagelige tamdyrart skal angives.
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er i alle fremstillingsled blevet håndteret, opbevaret og transporteret i henhold til hygiejnebetingelserne i
Rådets direktiv 92/45/EØF og holdt skarpt adskilt fra kød
 der ikke opfylder betingelserne i direktiv 92/45/EØF
 der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i beslutning 2000/585/EF.

3.

Det ferske kød eller de flåede, udtagne vildsvinekroppe har været underkastet kødkontrol på den autoriserede
vildtbehandlingsvirksomhed i henhold til betingelserne i direktiv 92/45/EØF og er blevet erklæret egnet til konsum, og kødet og emballagen (4) er blevet forsynet med sundhedsmærke som fastsat i kapitel VII i bilag I til
direktiv 92/45/EØF.

4.

For uflåede vildsvin gælder følgende (4):
a)

Involdene har været underkastet kødkontrol på en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, og denne medførte ikke, at kroppen blev erklæret uegnet til konsum.

b) i)

Kroppene skal transporteres til den endelige vildtbehandlingsvirksomhed på bestemmelsesstedet og
ankomme senest syv dage efter kødkontrollen og være blevet nedkølet til og opbevaret ved en temperatur på mellem ¯ 1 °C og + 7 °C, inden de blev læsset på et transportmiddel, der kan holde kroppene
ved disse temperaturer under transporten (4), eller

ii) kroppene skal transporteres til den endelige vildtbehandlingsvirksomhed på bestemmelsesstedet og
ankomme senest 15 dage efter kødkontrollen og være blevet nedkølet til og opbevaret ved en temperatur på mellem ¯ 1 °C og +1 °C, inden de blev læsset på et transportmiddel, der kan holde kroppene
ved disse temperaturer under transporten (4).
c)

Der er truffet foranstaltninger, så kødet klart kan identificeres, ved at der er anbragt et officielt oprindelsesmærke med nærmere oplysninger som anført i afsnit I.

5.

Transportmidlerne og containerne samt pålæsningsbetingelserne for denne sending opfylder hygiejnebetingelserne i direktiv 92/45/EØF.

6.

Kødet er blevet trikinundersøgt efter en fordøjelsesmetode i henhold til Rådets direktiv 77/96/EØF med negativt resultat.

7.

Kødet kommer fra vildsvin, der blev nedlagt mellem den

8.

Kødet er fremstillet i henhold til de relevante bestemmelser om vildsvinekød i bilag I til direktiv 92/45/EØF.

og den

(nedlægningsdatoer).

Udfærdiget i ......................................................................... , den .............................................................................................................
(sted)

Stempel (9)

(dato)

..................................................................................................................................................
(embedsdyrlægens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(navn, titel og stilling med blokbogstaver)

(9) Underskriften og stemplet skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

L 251/38

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG IV
SÆRLIGE BETINGELSER, SOM DET EKSPORTERENDE OMRÅDE SKAL ANGIVE, HVIS DET KRÆVES I
BILAG II I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 2
1. Ovenfor beskrevne kød af vildtlevende vildt, eksklusive slagteaffald, er blevet udbenet og de vigtigste tilgængelige
lymfekirtler fjernet i henhold til Rådets direktiv 92/45/EØF.
2. Ovenfor beskrevne udbenede, ferske kød kommer fra slagtekroppe
 der har hængt ved en omgivelsestemperatur på over + 2 °C i mindst 24 timer, før knoglerne er fjernet, og
 de vigtigste tilgængelige lymfekirtler er fjernet.
3. Ovenfor beskrevne udbenede kød af opdrættet vildt har i alle fremstillingsled, under udbening og opbevaring, været
holdt strengt adskilt fra kød, der ikke opfylder betingelserne i de gældende EF-beslutninger vedrørende eksport af
kød til en medlemsstat, bortset fra kød, der er pakket i kasser eller kartoner og opbevaret på et særskilt lagersted.
4. I betragtning af de særlige klimaforhold finder afsnit IV, punkt 3, litra a), i certifikat D ikke anvendelse.
5. I betragtning af de særlige avlsbetingelser i det område, der er nævnt i afsnit IV, punkt 1, finder afsnit IV, punkt 2,
litra d), i certifikat F ikke anvendelse.
6. Den flok af opdrættet fjervildt, som kødet stammer fra
a)

er ikke blevet vaccineret med vacciner, der er fremstillet af Newcastle disease master seed virus, der har højere
patogenicitet end virussets lentogene stammer

b) er ved slagtning på grundlag af en stikprøve af svaberprøver fra kloakken fra mindst 60 dyr pr. flok blevet
underkastet en virusisolationsprøve for Newcastle disease på et officielt laboratorium, i forbindelse med hvilken
der ikke blev fundet aviære paramyxovirus med et intravenøst patogenicitetsindeks (IVPI) på over 0,4
c)

har i de sidste 30 dage før slagtning ikke været i kontakt med fjerkræ eller fjervildt, der ikke opfylder betingelserne i punkt 1 og 2.

7. Ovennævnte vildsvinekød kommer fra kroppe, der enten er underkastet:
a)

en virusisolationsprøve for klassisk svinepest på blod (EDTA) med negativt resultat (1), eller

b) en virusisolationsprøve for klassisk svinepest på relevante prøver (2) med negativt resultat, (1), eller
c)

en direkte immunofluorescensprøve for klassisk svinepestvirusantigen på relevante prøver (2) med negativt
resultat (1).

8. Dyrene er plukket og udtaget (1)/dyrene er uplukket og ikke-udtaget, men de transporteres pr. fly (1).
9. Dyrene er flået og udtaget (1)/dyrene er uflået og udtaget, men de transporteres pr. fly (1).

(1) Det ikke gældende overstreges.
(2) Ved relevant prøve forstås en prøve af tonsil og milt plus en prøve af ileum eller nyre og en prøve af mindst en af følgende lymfekirtler: lymfeknuderne bagest i svælget, ørespytkirtellymfeknuderne, kæbelymfeknuderne eller mesenterielymfeknuderne.
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