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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 7 september 2000
om djurhälso- och hygienkrav och utfärdande av veterinärintyg för import av kött av vilt, hägnat
vilt och kanin från tredje länder och om upphävande av kommissionens beslut 97/217/EG,
97/218/EG, 97/219/EG och 97/220/EG
[delgivet med nr K(2000) 2492]
(Text av betydelse för EES)

(2000/251/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 97/217/EG (6), senast ändrat
genom beslut 2000/161/EG (7), fastställs grupper av
tredje länder för vilka veterinärintyg kan användas vid
import av kött av vilt, hägnat vilt och kanin från tredje
land.

(2)

I kommissionens beslut 97/218/EG (8) fastställs villkor
för djurhälsa och hygien samt för utfärdande av veterinärintyg för import av kött av vilt (med undantag av
kött av vildsvin) från tredje land.

(3)

I kommissionens beslut 97/219/EG (9), senast ändrat
genom beslut 2000/162/EG (10) fastställs villkor för djurhälsa och hygien samt för utfärdande av veterinärintyg
för import av kött av vilda djur i hägn och av kaninkött
från tredje land.

(4)

I kommissionens beslut 97/220/EG (11) fastställs villkor
för djurhälsa och hygien samt för utfärdande av veterinärintyg för import av kött av vildsvin från tredje land.

(5)

För att göra gemenskapslagstiftningen mer tillgänglig
och öppen och i syfte att aktualisera villkoren för djur-

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni
1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt fjäderfäkött
inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje
land (1), ändrat genom direktiv 1999/89/EG (2), särskilt artiklarna 11, 12 och 14 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17
december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom
gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana
krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga
A.1 till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (3), samt för import till gemenskapen av sådana
produkter, senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (4), särskilt
artikel 10 i detta, och

med beaktande av rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni
1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband
med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av
viltkött (5), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG, särskilt artikel 16.2 c och 16.3 i detta, och
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

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

(6) EGT L 88, 3.4.1997, s. 20.
(7) EGT L 51, 24.2.2000, s. 38.
(8) EGT L 88, 3.4.1997, s. 25.
(9) EGT L 88, 3.4.1997, s. 45.
(10) EGT L 51, 24.2.2000, s. 37.
(11) EGT L 88, 3.4.1997, s. 70.
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hälsa och hygien samt för utfärdande av intyg vid
import av kött av vilt, hägnat vilt och kanin från tredje
länder anses det nödvändigt att upprätta ett enda beslut.
Följaktligen måste beslut 97/217/EG, 97/218/EG,
97/219/EG och 97/220/EG upphävas.
(6)

(7)

(8)

Mot bakgrund av att ett nytt system för utfärdande av
intyg måste inrättas för de berörda exportländerna bör
en tidsfrist beviljas för beslutets genomförande.
Detta beslut skall ses över mot bakgrund av utvecklingen när det gäller djurs hälsa i ursprungsområdena,
och i synnerhet inom ramen för tillämpningen av avtal
mellan gemenskapen och tredje länder om frågor som
omfattas av detta beslut, särskilt artikel 5 i avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa
vad avser handeln med levande djur och animaliska produkter, och artikel 6 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om sanitära åtgärder
för att skydda människors och djurs hälsa vad avser
handeln med levande djur och animaliska produkter.
De ågärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittéen.

6.10.2000

 Kött av hägnat fjädervilt.
 Kött, med undantag av slaktbiprodukter, av vilda hovdjur,
definierat som zebrakött.
 Kött av vilda hardjur (leporidae), definierat som harar och
kaniner, med undantag av slaktbiprodukter utom icke
flådda och icke urtagna harar och kaniner,
 Kött av kaniner i hägn,
 Kött med undantag av slaktbiprodukter, av vilda landlevande däggdjur utom vilda hov- och klövdjur och hardjur,
som kommer från de områden som fastställs i bilaga I, om köttet uppfyller kraven i det relevanta hälsointyg i bilaga III som
föreskrivs i bilaga II till detta beslut.
2.
Medlemsstaterna skall tillåta införsel av kött av vilt, hägnat vilt och kanin från ursprungsländer som uppfyller de särskilda villkor som krävs enligt bilaga II och som beskrivs i
bilaga IV. Dessa särskilda villkor måste anges av det exporterande landet i avdelning V i var och en av intygsförlagorna i
bilaga III.
Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I detta beslut avses med hägnat fjädervilt vaktlar, duvor, fasaner,
rapphöns och annat fjädervilt. Undantagna är höns, kalkoner,
pärlhöns, ankor, gäss och strutsfåglar (ratiter).
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall tillåta import av följande kategorier
färskt kött:
 Kött, med undantag av slaktbiprodukter, av frilevande klövvilt med undantag av vildsvin.
 Kött av hägnat klövvilt med undantag av hägnade vildsvin.
 Kött, med undantag av slaktbiprodukter, av vildsvin.
 Kött av hägnade vildsvin.
 Kött av frilevande fjädervilt, med undantag av slaktbiprodukter utom icke plockat och icke urtaget fjädervilt.

Detta beslut träder i kraft den sextionde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
1.
Beslut 97/217/EG, 97/218/EG, 97/219/EG och
97/220/EG skall upphöra att gälla det datum som detta beslut
träder i kraft enligt artikel 3.
2.
Medlemsstaterna skall tillåta import av färskt kött som
omfattas av detta beslut och som producerats och för vilket
det utfärdats intyg enligt kraven i beslut 97/217/EG,
97/218/EG, 97/219/EG och 97/220/EG under de 35 dagar
som närmast följer det datum som anges i artikel 3.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 7 september 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Beskrivning av de områden i vissa tredje länder som inrättats för utfärdande av djurhälsointyg
Land

Argentina

Områdets beteckning

Version

Beskrivning av området

AR-1



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
93/402/EG (1) (i dess senaste lydelse)

AR-2



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
93/402/EG (i dess senaste lydelse)

AR-3



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
93/402/EG (i dess senaste lydelse)

AR-4



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
93/402/EG (i dess senaste lydelse)

BG-1



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
98/371/EG (2) (i dess senaste lydelse)

BG-2



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
98/371/EG (i dess senaste lydelse)

BG-3



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
98/371/EG (i dess senaste lydelse)

Brasilien

BR-1



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
94/984/EG (3) (i dess senaste lydelse)

Botswana

BW-01



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
1999/283/EG (4) (i dess senaste lydelse)

Tjeckien

CZ-1



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
98/371/EG (i dess senaste lydelse)

CZ-2



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
98/371/EG (i dess senaste lydelse)

Namibia

NA-01



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
1999/283/EG (i dess senaste lydelse)

Ryssland

RU-1

01/99

Swaziland

SZ-01



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
1999/283/EG (i dess senaste lydelse)

Sydafrika

ZA-01



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
1999/283/EG (i dess senaste lydelse)

Zimbabwe

ZW-01



Enligt beskrivning i bilaga I till kommissionens beslut
1999/283/EG (i dess senaste lydelse)

Land som är upptaget i den
första kolumnen i bilaga II

ISO-kod
enligt
den första kolumnen i bilaga II

Bulgarien

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

179,
170,
378,
110,

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

Regionen Murmansk (Murmanskaya oblast)

Hela landet
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Argentina

Australien

Bulgarien

Brasilien

Botswana

Kanada

Schweiz

Chile

Cypern

Tjeckien

Estland

Grönland

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







J



J



J

J

















J









IF

(1)

( 2)

9

9

9
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Frilevande





G

G

G

G



G

G

















G
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I hägn
(1)

(2)

D



D

D

D

D

D

D

D

D



D



D

D

D

D

D









IF

(1)

(2)

8

8

8

8

8

SV

Frilevande

I

I

I

I

I

I

I

I

I





I

I

I

I

I

I

I

I



I

(2)

6

6

6

6

SV

I hägn
(1)



IF

Fjädervilt



















B

B























IF

(1)
SV

Vilda
hovdjur
(2)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IF

(1)
SV

Frilevande
(2)

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

IF (1)

SV (2)

Tamkanin

Leporidae
(harar och kaniner)

E

E













E

















E









IF (1)

SV (2)

Andra vilda
landlevande
däggdjur
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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

2, 3

2, 3
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( 2)

Vildsvin

SV

AU

F

AR-4

F



IF

I hägn
(1)

F

A

AR-1

SV

( 2)

AR-3



IF

(1)

Frilevande

Klövvilt med undantag av vildsvin

AR

Områdets
beteckning

Djurhälsogarantier som krävs för utfärdande av intyg för kött av vilt, hägnat vilt och kanin

BILAGA II
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Ungern

Israel

Litauen

Lettland

Namibia

Nya Kaledonien

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Ryssland

Slovenien

Slovakien

Swaziland

Thailand

Tunisien

Förenta staterna

Uruguay

Sydafrika

Zimbabwe

HU

IL

LI

LV

NA

NC

NZ

PL

RO

RU

SL

SK

SZ

TH

TN

US

UY

ZA

ZW



A

ZW-01

A

ZA

ZW



(2)



1, 2

1, 2

9

1, 2



9

1, 2

F



F



F

F





F



F

F

F



F

F

F

F

F



F

F



F

F



2, 3

2, 3

2, 3

5



2, 3
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J





7
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G
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G











D
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D
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D

D

D



8

8

8
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I

I









I

I

I
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H
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H
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H

H

H





























E

E

E

E







E

E







Intygsförlaga att ifyllas. Bokstäverna (A, B, C, D etc.) i tabellen avser de förlagor för djurhälsogarantier som beskrivs i bilaga III till detta beslut och som skall tillämpas för varje kategori av kött och ursprung enligt artikel 2 i detta
beslut. Ett streck - betyder att import inte är tillåten.
SV: Särskilda villkor. Siffrorna (1, 2, 3 etc.) i tabellen avser de särskilda villkor som det exporterande landet skall uppfylla enligt bilaga IV. Dessa tilläggsgarantier måste införas av exportlandet i avdelning V i varje intygsförlaga i bilaga
III.

(1) IF:

A

A





ZA

UY

US

TN

TH

A

SZ-01

A



SZ

SK

A



RU-1

SL



A

A

A

RU

RO

PL

NZ



A

NA-01

NC



A

A



A

A

NA

LV

LI

IL

HU

HR

SV

Tredje länder, med undantag av ovanstående, som återfinns i förteckningen i
den första delen av bilagan till beslut
79/542/EEG i dess senaste lydelse

Kroatien

HR
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BILAGA III
FÖRLAGA A
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött (1) av frilevande klövvilt (med undantag av vildsvin) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning ....................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................
I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött (4)

Typ av
Typ av förstyckningspackning
delar

Antal styckningsdelar
eller förpackningar

Nettovikt

Identifikationsmärkning
av ursprung för icke
flått och icke urtaget
vilt (5)

Färskt kött (4)
Flått och urtaget
storvilt (4)
Icke flått och urtaget storvilt (4)
Urbenat och flått
kött (4)

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Med undantag av slaktbiprodukter.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
På den mottagande viltbearbetningsanläggningen i en medlemsstat skall köttet flås och därefter underkastas besiktning efter nedläggning. Köttet får inte förses med kontrollmärke såvida det inte har förklarats vara lämpligt som livsmedel.
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Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (6):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

Den mottagande viltberedningsanläggningens namn och adress (7): .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det område som i bilaga I till beslut 2000/585/EEG betecknas med kod , version nr
(8) har under de
senaste tolv månaderna varit fritt från mul- och klövsjuka och boskapspest och inga vaccinationer mot dessa
sjukdomar har genomförts under denna period.

2.

Det viltkött som anges ovan:
a)

har erhållits från djur som nedlagts i det område som anges i IV.1 och i ett jaktområde där det under de
senaste 60 dagarna inte har förekommit några djurhälsorestriktioner på grund av utbrott av sjukdomar
som kan drabba dessa djur,

b) kommer från djur som har nedlagts minst 20 km från de gränser som avskiljer ett annat tredje land eller
en del av ett tredje land som inte har tillstånd att exportera viltkött till gemenskapen,
c)

kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,

d) har hanterats vid en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som ligger i ett
område som inte omfattas av djurhälsorestriktioner på grund av sjukdomar som anges i förteckning A,
utgiven av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, och som kan drabba dessa djur,
e)

har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i rådets
direktiv 92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller kraven i beslut 2000/585/EG.

(6) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(7) Om köttet måste genomgå post mortem-besiktning efter att ha flåtts skall namn och adress för den mottagande viltberedningsanläggningen i medlemsstaten anges.
(8) Om det finns en korshänvisning i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG skall versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, anges.
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3.

Det färska köttet eller det flådda och urtagna eller urbenade köttet av vilt har besiktigats efter nedläggning vid
den godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i direktiv 92/45/EEG, har förklarats lämpligt
som livsmedel och köttet och förpackningarna (4) har försetts med kontrollmärken enligt kapitel VII i bilaga I
till samma direktiv.

4.

För icke flått storvilt (4)
a)

har inälvorna besiktigats efter nedläggning vid en godkänd viltberedningsanläggning, vilket inte ledde till
att kropparna bedömdes vara olämpliga som livsmedel,

b) i)

 är slaktkropparna antingen avsedda att transporteras till den slutliga viltberedningsanläggningen
så att de anländer inom sju dagar räknat från besiktningen, och
 kyls till och bibehålls vid en temperatur på mellan ¯ 1 °C och + 7 °C innan de lastas på ett transportmedel där det är möjligt att bibehålla slaktkropparna vid denna temperatur under transporten (4)
eller

ii)  avsedda att transporteras till den slutliga viltberedningsanläggningen så att de anländer inom 15
dagar räknat från besiktningen, och
 kyls till och bibehålls vid en temperatur på mellan ¯ 1 °C och +1 °C innan de lastas på ett transportmedel där det är möjligt att bibehålla slaktkropparna vid denna temperatur under transporten (4),
c)

har åtgärder vidtagits för att möjliggöra en tydlig identifiering av detta kött genom en officiell ursprungsmärkning  de uppgifter som ingår i denna återfinns under punkt I ovan.

5.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

6.

Köttet kommer från djur som har nedlagts mellan den ................ och den ................ (datum för nedläggningen).

V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed att: ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (9)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(9) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA B
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött av vilda hovdjur (1) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................

I.

Identifiering av zebrakött

Parti nr

Typ av kött

Antal styckningsTyp av styckningsdelar Typ av förpackning delar eller förpackningar

Nettovikt

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Definierat som zebrakött med undantag av slaktbiprodukter.
(2) Utfärdas av den behöriga myndigheten.
(3) Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
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III. Köttets destination

Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................

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

Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................

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

med följande transportmedel (4):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation

Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det zebrakött som beskrivs ovan
a)

har erhållits från djur som nedlagts i det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG
betecknas med kod , version nr (5),

b) kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,
c)

har hanterats vid en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som ligger i en
region som inte omfattas av djurhälsorestriktioner på grund av sjukdomar som anges i förteckning A, utgiven av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, och som kan drabba dessa djur,

d) har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i rådets
direktiv 92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller kraven i beslut 2000/585/EG.
e)

har besiktigats efter nedläggning vid den godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i
direktiv 92/45/EEG, har förklarats lämpligt som livsmedel och köttet och förpackningarna har försetts med
kontrollmärken enligt kapitel VII i bilaga I till samma direktiv.

2.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

3.

Köttet har med negativt resultat genomgått trikinundersökning genom en digestionsmetod i enlighet med
rådets direktiv 77/96/EEG.

4.

Köttet kommer från vilda zebror som har jagats mellan den ................... och den ................... (datum för jakten).

(4) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(5) Om det finns en korshänvisning i bilaga I till beslut 2000/585/EG skall versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt
kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, anges.
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V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande: ................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till kommissionens beslut
2000/585/EG) (6)
Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (7)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(6) Stryk det som inte är tillämpligt.
(7) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA C
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött av vilda harar och kaniner (leporidae) (1) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................

I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött (4)

Typ av
Typ av förstyckningspackning
delar

Antal styckningsdelar
eller förpackningar

Nettovikt

Identifikationsmärkning
av ursprung för icke
flådda och icke urtagna
harar och kaniner (5)

Färskt kött (4)
Flådda och urtagna
harar och kaniner (4)
Icke flådda och icke
urtagna harar och
kaniner (4)

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Med undantag av slaktbiprodukter utom för icke flådda och icke urtagna harar och kaniner.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
Köttet måste flås och därefter genomgå besiktning efter nedläggning på den mottagande viltbearbetningsanläggningen i en medlemsstat. Köttet får inte förses med kontrollmärke såvida det inte har förklarats vara lämpligt som livsmedel.
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Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (6):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

Den mottagande viltberedningsanläggningens namn och adress (7): .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det viltkött som anges ovan
a)

har enhållits från djur som nedlagts i det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG
betecknas med kod , version nr. (8) i ett jaktområde där det under de senaste 40 dagarna inte har tilllämpats några restriktioner avseeende viral haemorrhagic disease, harpest eller kaninpest,

b) kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,
c)

har hanterats vid en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som ligger i ett
område som inte omfattas av djurhälsorestriktioner på grund av sjukdomar som anges i förteckning A,
utgiven av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, och som kan drabba dessa djur,

d) har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i direktiv
92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller kraven i beslut 2000/585/EG.
(6) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(7) Om köttet måste genomgå post mortem-besiktning efter att ha flåtts skall namn och adress för den mottagande viltberedningsanläggningen i medlemsstaten anges.
(8) Om det finns en korshänvisning i bilaga I till beslut 2000/585/EG skall versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt
kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, anges.
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2.

Det färska köttet eller det flådda och urtagna eller urbenade köttet av vilda harar och kaniner har besiktigats
efter nedläggning vid den godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i direktiv 92/45/EEG,
har förklarats lämpligt som livsmedel och köttet och förpackningarna har försetts med kontrollmärken enligt
samma direktiv (4).

3.

I fråga och icke flådda kroppar och icke urtagna harar och kaniner (4)
a)

har köttet kylts ned till högst +4 °C under högst 15 dagar före den planerade tidpunkten för import, men
inte frysts eller djupfrysts,

b) har en officiell veterinärbesiktning utförts på ett representativt urval av djurkropparna och
 inget onormalt upptäcktes utöver skador som orsakats av jakten och mindre missbildningar och anomalier som inte har någon betydelse för folkhälsan,
eller
 upptäcktes tecken på sjukdomar eller andra anomalier som beskrivs i kapitel V i bilaga I till rådets
direktiv 92/45/EEG vilket gjorde slaktkropparna otjänliga som livsmedel, varför återstoden av partiet
kontrollerades och samtliga drabbade slaktkroppar undantogs från export,
c)

har köttet identifierats genom en officiell ursprungsmärkning i enlighet med punkt I.

4.

Köttet har framställts enligt de bestämmelser i bilaga I till rådets direktiv 92/45/EEG som är tillämpliga på kött
av vilda harar och kaniner.

5.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

6.

Köttet kommer från vilda harar och kaniner som har jagats mellan den ........ och den ......... (datum för jakten).

V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed att: ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (9)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(Namn med versaler, titel och befattning)

(9) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA D
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött av frilevande fjädervilt (1) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................

I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött (4)

Typ av
Typ av förstyckningspackning
delar

Antal styckningsdelar
eller förpackningar

Nettovikt

Identifikationsmärkning
av ursprung för icke
plockat och icke urtaget
frilevande fjädervilt

Färskt kött (4)
Plockat och urtaget
fjädervilt (4)
Icke plockat och
icke urtaget
fjädervilt (4)

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Med undantag av slaktbiprodukter utom för icke plockat och icke urtaget fjädervilt.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
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Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (5):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det viltkött som anges ovan
a)

har erhållits från djur som nedlagts i det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG
betecknas med kod , version nr (6), i ett jaktområde där det under de senaste 30 dagarna inte har tilllämpats några djurhälsorestriktioner på grund av utbrott av aviär influensa eller Newcastlesjuka,

b) kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,
c)

kommer från en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som vid tidpunkten
för bearbetningen som inte omfattas av restriktioner på grund av misstanke om eller faktiskt utbrott av
aviär influensa eller Newcastlesjuka,

d) har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i direktiv
92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller kraven i beslut 2000/585/EG.
2.

Det färska köttet eller det plockade och urtagna köttet av fjädervilt har besiktigats efter nedläggning vid den godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i direktiv 92/45/EEG, har förklarats lämpligt som livsmedel och köttet och förpackningarna (4) har försetts med kontrollmärken enligt kapitel VII i bilaga I till
samma direktiv.

(5) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(6) Om det finns en korshänvisning i bilaga I till beslut 2000/585/EG skall versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt
kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, anges.
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I fråga och icke plockat och icke urtaget fjädervilt (4)
a)

har köttet kylts ned till högst +4 °C under högst 15 dagar före den planerade tidpunkten för import, men
inte frysts eller djupfrysts (4),

b) har en officiell veterinärbesiktning utförts på ett representativt urval av djurkropparna och
 inget onormalt upptäcktes utöver skador som orsakats av jakten och mindre missbildningar och anormalier som inte har någon betydelse för folkhälsan,
eller
 upptäcktes tecken på sjukdomar eller andra anomalier som beskrivs i kapitel V i bilaga I till rådets
direktiv 92/45/EEG vilket gjorde slaktkropparna otjänliga som livsmedel, varför återstoden av partiet
kontrollerades och samtliga drabbade slaktkroppar undantogs från export,
c)

har köttet identifierats genom en officiell ursprungsmärkning i enlighet med punkt I ovan.

4.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

5.

Köttet kommer från frilevande fjädervilt som har nedlagts mellan den .................. och den ................. (datum för
nedläggningen).

V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (7)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(7) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA E
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött (1) av vilda landlevande däggdjur (med undantag av vilda hov- och klövdjur och hardjur) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................

I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött

Typ av styckningsdelar

Antal styckTyp av förpackningsdelar eller
ning
förpackningar

Nettovikt

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Med undantag av slaktbiprodukter.
(2) Utfärdas av den behöriga myndigheten.
(3) Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.

6.10.2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 251/19

III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (4):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det kött av vilda landlevande däggdjur som anges ovan
a)

har erhållits från djur som nedlagts i det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG
betecknas med kod , version nr (5), i ett jaktområde där det under de senaste 30 dagarna inte har tilllämpats några djurhälsorestriktioner på grund av utbrott av sjukdomar som kan drabba dessa djur,

b) kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,
c)

har erhållits från en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som ligger i en
region som inte omfattas av djurhälsorestriktioner på grund av utbrott av sjukdomar som kan drabba dessa
djur,

d) har besiktigats efter nedläggning vid den godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i
direktiv 92/45/EEG, har förklarats lämpligt som livsmedel och köttet och förpackningarna har försetts med
kontrollmärken enligt kapitel VII i bilaga I till samma direktiv,
e)

har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i direktiv
92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller kraven i beslut 2000/585/EG.

2.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

3.

Köttet har med negativt resultat genomgått en trikinundersökning (6) genom en digestionsmetod i enlighet med
rådets direktiv 77/96/EEG.

4.

Köttet kommer från vilda landlevande däggdjur som har nedlagts mellan den ........... och den ........... (datum för
nedläggningen).

(4) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(5) Om det finns en korshänvisning i bilaga I till beslut 2000/585/EG skall versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt
kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, anges.
(6) Gäller bara arter som är mottagliga för trikiner.
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V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (7)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(7) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA F

DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött av hägnat (1) klövvilt med undantag av hägnat vildsvin avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................
I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött (4)

Typ av styckningsdelar

Antal styckTyp av förpackningsdelar eller
ning
förpackningar

Nettovikt

Med ben
Urbenat (5)

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) slakteri(er) (4)/godkänd(a) viltanläggning(ar): ..................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hägnat när det gäller hägnat vilt skall förstås enligt definitionen i artikel 2.3 i rådets direktiv 91/495/EEG.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
Med undantag av slaktbiprodukter.
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III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (6):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG betecknas med kod , version nr (7) har
under de senaste tolv månaderna varit fritt från mul- och klövsjuka och boskapspest och inga vaccinationer
mot dessa sjukdomar har genomförts under denna period.

2.

Det kött av hägnat vilt som beskrivits ovan kommer från djur
a)

som har hållits i det område som anges i IV.1 under minst tre månader före slakt eller sedan födseln om
det gäller djur som är yngre än tre månader,

b) som inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka eller boskapspest under de senaste 12 månaderna,
c)

som kommer från anläggningar runt vilka det under de senaste 30 dagarna inte förekommit några fall av
mul- och klövsjuka inom en radie på 10 km, i förekommande fall inbegripet angränsande lands territorium,

d) som har hållits åtskilda från frilevande klövvilt sedan födseln (8)
e)

som kommer från en anläggning som inte har omfattats av restriktioner på grund av utbrott av brucellos
under de senaste sex veckorna,

f)

som under transporten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) och under tiden
före slakt inte kommit i kontakt med djur som inte uppfyller kraven för export till gemenskapen.

3.

Det transportmedel som använts för transport av djuren hade rengjorts och desinficerats före lastningen.

4.

Djuren kommer från en anläggning där veterinärkontroller regelbundet genomförs för att diagnostisera sjukdomar som kan överföras till människor och djur, och där stickprov tas på kött som kommer från djur från
anläggningen för att kontrollera om det förekommer restsubstanser som överskrider de tillåtna nivåerna, och
resultaten har samlats in och bedömts av centrala organ.

5.

Antingen
a)

i)

Djuren slaktades på ursprungsanläggningen efter tillstånd av en officiell veterinär vid den behöriga
myndigheten i (exporterande land) som har lämnat ett skriftligt utlåtande om att det enligt hans uppfattning skulle ha inneburit en oacceptabel risk för djuren eller för deras skötare om djuren skulle ha
transporterats levande till ett godkänt slakteri eller en godkänd viltanläggning.

(6) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(7) Versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, skall anges.
(8) Inte tillämpligt om det fastställs i kapitel V.
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ii) De slaktade djuren åtföljdes vid ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) av ett veterinärintyg som utfärdats av den veterinär som har ansvaret för den ursprungsanläggning där djuren slaktades i vilket det intygades
 att anläggningen hade kontrollerats och godkänts av den behöriga myndigheten i (exporterande
land) för slakt av vilt,
 att djuren genomgick en veterinärbesiktning högst 24 timmar före slakt och framför allt inte uppvisade några tecken på mul- och klövsjuka,
 att besättningen regelbundet kontrolleras av veterinär,
 att besättningen inte omfattas av några restriktioner på grund av djurhälsoproblem,
 att avblodningen av djuren genomfördes korrekt,
 tidpunkt och datum för slakten.
iii) Djurkropparna transporterades under hygieniska förhållanden till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4).
iv) Om mer än en timme förflöt mellan den tidpunkt för slakt som angivits på veterinärintyget som
åtföljde de slaktade djuren och ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) kontrollerades det använda transportmedlet vid ankomsten och befanns hålla en temperatur
på 04 °C.
v)

De slaktade djuren togs ur inom tre timmar efter den tidpunkt för slakt som angivits på det åtföljande
veterinärintyget;

eller
b) i)

Djuren slaktades i ett godkänt slakteri (4)/i en godkänd viltanläggning (4) som uppfyller villkoren i
rådets direktiv 91/495/EEG.

ii) Djuren högst 24 timmar omedelbart före slakt genomgick en veterinärbesiktning som inbegrep en
ingående undersökning efter symtom på mul- och klövsjuka.

6.

Köttet har hanterats under hygieniska förhållanden som uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 91/495/EEG.

7.

Köttet har besiktigats efter slakt och befunnits vara lämpligt som livsmedel.

8.

Köttet har styckats (4)/lagrats (4) i anläggningar som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten i
(exporterande land) i enlighet med kraven i artikel 6 i direktiv 91/495/EEG.

9.

De lokaler som använts för slakt, hantering och styckning hade genomgått en grundlig rengöring och desinfektion under tillsyn av en offentlig myndighet innan de användes för bearbetning av det kött som avses i detta
intyg.

10.  Det kött som avses i intyget (4)
 Förpackningen till det kött som avses i intyget (4)
har försetts med en märkning som bekräftar
 att köttet kommer från djur som bearbetats och besiktigats i ett godkänt slakteri (4)/en godkänd viltanläggning (4),
 att köttet styckades i en godkänd styckningsanläggning (4).
11. Transporten och förhållandena vid lastning av denna köttförsändelse uppfyller hygienkraven i artikel 6 i direktiv 91/495/EEG.
12. Köttet kommer från ett slakteri eller en anläggning som inte omfattas av restriktioner i fråga om någon av de
sjukdomar som avses i punkt 1 ovan och runt vilka det inom en radie på 10 km inte förekommit några fall av
dessa sjukdomar under de senaste 30 dagaran.
13. Djuren slaktades mellan den

och den

(datum för slakten).
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V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
VI. Djurskyddsintyg
Undertecknad intygar härmed i egenskap av officiell veterinär
1.

att jag har läst och förstått rådets direktiv 93/119/EG,

2.

att köttet kommer från djur som före och under slakten eller avlivningen i slakteriet har behandlats i enlighet
med relevanta bestämmelser i direktiv 93/119/EG.

Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (9)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(9) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA G

DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött (1) av hägnat vildsvin avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................
I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött

Typ av styckningsdelar

Antal styckTyp av förpackningsdelar eller
ning
förpackningar

Nettovikt

Flådda och urtagna
vildsvin

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) slakteri(er) (4)/godkänd(a) viltanläggning(ar) (4): .............

...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Hägnat när det gäller hägnat vilt skall förstås enligt definitionen i artikel 2.3 i direktiv 91/495/EEG.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
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III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (5):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det område som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EEG under kod , version nr (6) har
under de senaste 12 månaderna varit fritt från mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, afrikansk svinpest, vesikulär svinsjuka (SVD) samt svinlamhet (Teschensjuka) och inga vaccinationer mot någon av dessa sjukdomar har
genomförts under denna period.

2.

Det kött av hägnat vildsvin som beskrivits ovan kommer från djur
a)

som har hållits i det område som anges i IV.1 under minst tre månader före slakt eller sedan födseln om
det gäller djur som är yngre än tre månader,

b) som inte har vaccinerats mot någon av de sjukdomar som anges i IV.1,
c)

som kommer från anläggningar runt vilka det under de senaste 30 dagarna inte förekommit några fall av
den sjukdom som anges i punkt 1 ovan inom en radie på 10 km, i förekommande fall inbegripet angränsande lands territorium,

d) som har hållits åtskilda från frilevande klövvilt sedan födseln,
e)

som kommer från en anläggning som inte har omfattats av restriktioner på grund av utbrott av brucellos
under de senaste sex veckorna,

f)

som under transporten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) och under tiden
före slakt inte kommit i kontakt med djur som inte uppfyller kraven för export till gemenskapen.

3.

Det transportmedel som använts för transport av djuren hade rengjorts och desinficerats före lastningen.

4.

Djuren kommer från en anläggning där veterinärkontroller regelbundet genomförs för att diagnostisera sjukdomar som kan överföras till människor och djur, och där stickprov tas på kött som kommer från djur från
anläggningen för att kontrollera om det förekommer restsubstanser som överskrider de tillåtna nivåerna, och
resultaten har samlats in och bedömts av centrala organ.

5.

Antingen
a)

i)

Djuren slaktades på ursprungsanläggningen efter tillstånd av en officiell veterinär vid den behöriga
myndigheten i (exporterande land) som har lämnat ett skriftligt utlåtande om att det enligt hans uppfattning skulle ha inneburit en oacceptabel risk för djuren eller för deras skötare om djuren hade transporterats levande till ett godkänt slakteri eller en godkänd viltanläggning.

(5) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(6) Versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, skall anges.
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ii) De slaktade djuren åtföljdes vid ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) av ett veterinärintyg som utfärdats av den veterinär som har ansvaret för den ursprungsanläggning där djuren slaktades i vilket det intygades
 att anläggningen hade kontrollerats och godkänts av den behöriga myndigheten i (exporterande
land) för slakt av vilt,
 att djuren högst 24 timmar omedelbart före slakt genomgick en veterinärbesiktning som inbegrep
en ingående undersökning efter symtom på mul- och klövsjuka,
 att besättningen regelbundet kontrolleras av veterinär,
 att besättningen inte omfattas av några restriktioner på grund av djurhälsoproblem,
 att avblodningen av djuren genomfördes korrekt,
 tidpunkt och datum för slakten.
iii) Djurkropparna transporterades under hygieniska förhållanden till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4).
iv) Om mer än en timme förflöt mellan den tidpunkt för slakt som angivits på veterinärintyget som
åtföljde de slaktade djuren och ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) kontrollerades det använda transportmedlet vid ankomsten och befanns hålla en temperatur
på mellan 0 °C och +4 °C.
v)

De slaktade djuren togs ur inom tre timmar efter den tidpunkt för slakt som anges på det åtföljande
veterinärintyget;

eller
b) i)

Djuren slaktades i ett godkänt slakteri (4)/i en godkänd viltanläggning (4) som uppfyller villkoren i
rådets direktiv 91/495/EEG.

ii) Djuren genomgick högst 24 timmar omedelbart före slakt en veterinärbesiktning som inbegrep en
ingående undersökning efter symtom på mul- och klövsjuka.
6.

Köttet har hanterats under hygieniska förhållanden som uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 91/495/EEG.

7.

Köttet har besiktigats efter slakt och befunnits vara lämpligt som livsmedel.

8.

Köttet har med negativt resultat genomgått trikinundersökning genom en digestionsmetod i enlighet med
bilaga I till rådets direktiv 77/96/EEG.

9.

Köttet har styckats (4)/lagrats (4) i anläggningar som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten
(i exporterande land) i enlighet med kraven i artikel 6 i direktiv 91/495/EEG.

10. De lokaler som använts för slakt, hantering och styckning hade genomgått en grundlig rengöring och desinfektion under tillsyn av en offentlig myndighet innan de användes för bearbetning av det kött som avses i detta
intyg.
11.  Det kött som avses i intyget (4)
 Förpackningen till det kött som avses i intyget (4)
har försetts med en märkning som bekräftar
 att köttet kommer från djur som bearbetats och kontrollerats i ett godkänt slakteri (4)/en godkänd viltanläggning (4),
 att köttet styckades i en godkänd styckningsanläggning (4).
12. Transporten och förhållandena vid lastning av denna försändelse uppfyller hygienkraven i artikel 6 i direktiv
91/495/EEG.
13. Köttet kommer från ett slakteri eller en anläggning som inte omfattas av restriktioner i fråga om någon av de
sjukdomar som avses i punkt 1 ovan och runt vilka det inom en radie på 10 km inte förekommit några fall av
dessa sjukdomar under de senaste 30 dagaran.
14. Djuren slaktades mellan den

och den

(datum för slakten).
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V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed:
...................................................................................................................................................................................................................
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
VI. Djurskyddsintyg
Undertecknad intygar härmed i egenskap av officiell veterinär
1.

att jag har läst och förstått rådets direktiv 93/119/EG,

2.

att köttet kommer från djur som före och under slakten eller avlivningen i slakteriet har behandlats i enlighet
med relevanta bestämmelser i direktiv 93/119/EG.

Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (7)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(7) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA H
DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kaninkött (1) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................

I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött

Typ av styckningsdelar

Antal styckTyp av förpackningsdelar eller
ning
förpackningar

Nettovikt

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt slakteri (4)/godkänd(a) viltanläggning(ar) (4): ........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Med kaninkött avses alla delar av tamkaniner (kaniner i hägn) som är tjänliga som livsmedel.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
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III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (5):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det ovan beskrivna kaninköttet kommer från
a)

djur som hållits på det område som beskrivs i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EEG betecknas
med kod , version nr
under minst sex veckor före slakt eller sedan födseln när det gäller djur som är
yngre än sex veckor,

b) djur som kommer från jordbruksföretag eller områden som under de senaste 40 dagarna inte omfattats av
några djurhälsorestriktioner avseende viral haemorrhagic disease, harpest eller kaninpest,
c)

partier av djur som identifieras så att deras ursprungsanläggning kan spåras,

d) djur som under transporten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) och under
tiden före slakt inte kommit i kontakt med djur som inte uppfyller kraven för export av köttet till gemenskapen.
2.

Det transportmedel som använts för transport av djuren hade rengjorts och desinficerats före lastningen.

3.

Djuren kommer från en anläggning där veterinärkontroller regelbundet genomförs för att diagnostisera sjukdomar som kan överföras till människor och djur, och där stickprov tas på kött som kommer från djur från
anläggningen för att kontrollera om det förekommer restsubstanser som överskrider de tillåtna nivåerna, och
resultaten har samlats in och bedömts av centrala organ.

4.

Antingen
a)

De slaktade djuren åtföljdes vid ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4)
av ett veterinärintyg som utfärdats av den veterinär som har ansvaret för den ursprungsanläggning där djuren slaktades, i vilket det intygades
 att djuren besiktigats före slakt enligt kraven i artikel 3 och i kapitel 1 i bilaga I till direktiv
91/495/EEG, högst 24 timmar före lastning,
samt
 besiktigats före slakt vid det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) i syfte att upptäcka skador som uppstått i samband med transporten,

eller
b) att djuren besiktigats före slakt under veterinärt överinseende enligt kraven i artikel 3 och i kapitel 1 i
bilaga I till direktiv 91/495/EEG vid det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4), högst 24
timmar före slakt.
(5) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
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5.

Djuren slaktades i ett godkänt slakteri (4)/i en godkänd viltanläggning (4) som uppfyller villkoren i rådets direktiv 91/495/EEG.

6.

Köttet har hanterats under hygieniska förhållanden som uppfyller kraven i artikel 3 i direktiv 91/495/EEG.

7.

Köttet har genomgått en besiktning efter slakt enligt artikel 3 i direktiv 91/495/EEG och har befunnits vara
lämpligt som livsmedel.

8.

Köttet har styckats (4)/lagrats (4) i anläggningar som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten
(i exporterande land) i enlighet med kraven i artikel 3 i direktiv 91/495/EEG.

9.

De lokaler som använts för slakt, hantering och styckning hade genomgått en grundlig rengöring och desinfektion under tillsyn av en offentlig myndighet innan de användes för bearbetning av det kött som avses i detta
intyg.

10.  Det kött som avses i intyget (4)
 Förpackningen till det kött som avses i intyget (4)
har försetts med en märkning som bekräftar
 att köttet kommer från djur som bearbetats och besiktigats i ett godkänt slakteri (4)/en godkänd viltanläggning (4),
 att köttet styckades i en godkänd styckningsanläggning (4).
11. Transporten och förhållandena vid lastning av denna köttförsändelse uppfyller hygienkraven i artikel 3 i direktiv 91/495/EEG.
12. Djuren slaktades mellan den

och den

(datum för slakten).

V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed:
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4).
VI. Djurskyddsintyg
Undertecknad intygar härmed i egenskap av officiell veterinär
1.

att jag har läst och förstått rådets direktiv 93/119/EG,

2.

att köttet kommer från djur som före och under slakten eller avlivningen i slakteriet har behandlats i enlighet
med relevanta bestämmelser i direktiv 93/119/EG.

Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (6)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (6)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(6) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA I

DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött av hägnat fjädervilt (1) avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................
I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött

Typ av styckningsdelar

Antal styckTyp av förpackningsdelar eller
ning
förpackningar

Nettovikt

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt slakteri (4) godkänd(a) viltanläggning(ar) (4): ........................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1) Hägnat när det gäller hägnat vilt skall förstås enligt definitionen i artikel 2.3 i rådets direktiv 91/495/EEG och gäller vaktlar, duvor,
fasaner, rapphöns och annat fjädervilt med undantag av strutsfåglar (ratitae).
(2) Utfärdas av den behöriga myndigheten.
(3) Namnet på ursprungslandet, vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
(4) Stryk det som inte är tillämpligt.
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Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (5):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär, härmed följande:
1.

Det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG betecknas med nummer , version
fritt från aviär influensa och Newcastlesjuka, enligt definitionen i IOE:s International Animal Health Code.

2.

Det kött som beskrivs ovan kommer från hägnat fjädervilt som
a)

är

har hållits i det område som beskrivs under IV.1 sedan kläckningen eller sedan de importerades en dag
gamla,

b) kommer från anläggningar
 som inte var föremål för djurhälsorestriktioner i samband med någon sjukdom som kan drabba fjäderfä,
 runt vilka det under minst 30 dagar inte förekommit några utbrott av aviär influensa eller newcastlesjuka inom en radie på 10 km, i förekommande fall inbegripet angränsande lands territorium,
c)

inte har slaktats vid genomförandet av något smittskyddsprogram för kontroll eller utrotning av fjäderfäsjukdomar, och,

d) vaccinerats (6)/inte vaccinerats (6) mot newcastlesjuka med ett levande vaccin under högst 30 dagar före
slakt,
e)

under transporten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) inte kommit i kontakt
med fjäderfä eller fjädervilt som drabbats av aviär influensa eller Newcastlesjuka.

3.

Djuren kommer från en anläggning där veterinärkontroller regelbundet genomförs för att diagnostisera sjukdomar som kan överföras till människor och djur, och där stickprov tas på kött som kommer från djur från
anläggningen för att kontrollera om det förekommer restsubstanser som överskrider de tillåtna nivåerna, och
resultaten har samlats in och bedömts av centrala organ.

4.

Köttet
a)

kommer från ett godkänt slakthus (4)/en godkänd viltanläggning (4) som vid tidpunkten för slakt inte
omfattades av restriktioner på grund av misstanke om eller verkligt utbrott av hönsinfluensa eller Newcastlesjuka, och runt vilka det under de senaste 30 dagarna inte förekommit några utbrott av hönsinfluensa
eller Newcastlesjuka inom en radie av 10 kilometer, och

b) har inte vid någon tidpunkt under slakt, styckning, lagring eller transport varit i kontakt med kött som inte
uppfyller kraven i rådets direktiv 91/495/EEG.
5.

För de fjäderfän från vilka det kött som avses i intyget kommer ifrån gäller följande:
Antingen
a)

De åtföljdes vid ankomsten till det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen (4) av ett
veterinärintyg som utfärdats av den veterinär som ansvarar för ursprungsanläggningen och av vilket det
framgår att de på ursprungsanläggningen/anläggningarna besiktigades i enlighet med kraven i artikel 3 i
direktiv 91/495/EEG högst 72 timmar före lastning;

(5) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(6) Stryk det som inte är tillämpligt. Om fjäderfäna har vaccinerats högst 30 dagar före slakt får partiet inte sändas till medlemsstater
eller regioner i medlemsstater som har erkänts i enlighet med artikel 12 i direktiv 90/539/EEG.
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eller
b) De besiktigades högst 72 timmar före slakt på det godkända slakteriet (4)/den godkända viltanläggningen i
enlighet med kraven i artikel 8 i direktiv 91/495/EEG.
6.

Djuren slaktades i ett godkänt slakteri (4)/i en godkänd viltanläggning (4) som uppfyller kraven i artikel 8 i
direktiv 91/495/EEG.

7.

Köttet har hanterats under hygieniska förhållanden som uppfyller kraven i artikel 8 i direktiv 91/495/EEG.

8.

Köttet har besiktigats efter slakt enligt i artikel 8 i direktiv 91/495/EEG och har befunnits vara lämpligt som
livsmedel.

9.

Köttet har styckats (4)/lagrats (4) i anläggningar som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten
(i exporterande land) i enlighet med kraven i artikel 8 i direktiv 91/495/EEG.

10. De lokaler som använts för slakt, hantering och styckning hade genomgått en grundlig rengöring och desinfektion under tillsyn av en offentlig myndighet innan de användes för bearbetning av det kött som avses i detta
intyg.
11.  Det kött som avses i detta intyg (4)
 Förpackningen till det kött som avses i detta intyg (4)
har försetts med en märkning som bekräftar
 att köttet kommer från djur som slaktats, bearbetats och kontrollerats i ett godkänt slakteri (4)/en godkänd viltanläggning (4),
 att köttet styckades i en godkänd styckningsanläggning (4).
12. Transporten och förhållandena vid lastning av denna köttförsändelse uppfyller hygienkraven i artikel 8 i direktiv 91/495/EEG.
V. Särskilda villkor
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed:
(Särskilda villkor när så krävs i bilaga II och enligt beskrivning i bilaga IV till beslut 2000/585/EG) (4)
VI. Djurskyddsintyg
Undertecknad intygar härmed i egenskap av officiell veterinär
1.

att jag har läst och förstått rådets direktiv 93/119/EG,

2.

att köttet kommer från djur som före och under slakten eller avlivningen i slakteriet har behandlats i enlighet
med relevanta bestämmelser i rådets direktiv 93/119/EG.

Utfärdat i ....................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (7)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officielle veterinärens underskrift) (7)

..................................................................................................................................................
(namn med versaler, titel och befattning)

(7) Underskriften och stämpeln måste vara i en annan färg än trycket.
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FÖRLAGA J

DJURHÄLSO- OCH HYGIENINTYG
Kött (1) av vildsvin avsett för leverans till Europeiska gemenskapen
Meddelande till importören: Detta intyg är avsett endast för veterinära ändamål och måste åtfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.

Kodnummer (2)

Bestämmelseland: .........................................................................................................................................................................................
Exporterande land (3): .............................................................

Områdets beteckning: ...................................................................

Ministerium: ..................................................................................................................................................................................................
Behörig myndighet som utfärdat intyget: ...............................................................................................................................................
I.

Identifiering av köttet

Parti nr

Arter

Typ av kött (4)

Typ av
Typ av förstyckningspackning
delar

Antal styckningsdelar
eller förpackningar

Nettovikt

Identifikationsmärkning
av ursprung för icke
flått och icke urtaget
vilt (5)

Färskt kött (4)
Flått och urtaget
storvilt (4)
Icke flått och urtaget storvilt (4)
Urbenat och flått
kött (4)

II. Köttets ursprung
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) viltberedningsanläggning(ar): .............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänd(a) styckningsanläggning(ar): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Adress och veterinärkontrollnummer för godkänt (godkända) kyl- eller fryshus: .................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Med undantag av slaktbiprodukter.
Utfärdas av den behöriga myndigheten.
Namnet på ursprungslandet vilket måste vara det samma som det exporterande landet.
Stryk det som inte är tillämpligt.
Köttet måste flås och därefter genomgå besiktning efter nedläggning på den mottagande viltbearbetningsanläggningen i en medlemsstat. Köttet får inte förses med kontrollmärke såvida det inte har förklarats vara lämpligt som livsmedel.
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Lastningsplatsens/platsernas adress: .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Avsändarens namn och adress: .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

III. Köttets destination
Mottagarens namn och adress: ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Köttet kommer att sändas till (bestämmelseland och bestämmelseort): ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
med följande transportmedel (6):

Järnvägsvagn

Lastbil

Flyg

Fartyg

Den mottagande viltberedningsanläggningens namn och adress (7): .........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

IV. Hälsoinformation
Undertecknad intygar i egenskap av officiell veterinär härmed följande:
1.

Det område som i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EEG betecknas med kod , version nr (8)
har under de tolv senaste månaderna varit fritt från klassik svinpest, afrikansk svinpest, vesikulär svinsjuka
(SVD), mul- och klövsjuka samt svinlamhet (Teschensjuka) och inga vaccinationer mot någon av dessa sjukdomar har genomförts under denna period.

2.

Det kött av vildsvin som anges ovan
a)

har erhållits från djur som nedlagts i det område som beskrivs i IV.1 och där det under de senaste 60
dagarna inte har förekommit några djurhälsorestriktioner på grund av sjukdomar som kan drabba dessa
svin,

b) kommer från djur som har nedlagts minst 20 km från de gränser som avskiljer ett annat tredje land eller
en del av ett tredje land som genom beslut 2000/585/EG inte har tillstånd att till gemenskapen exportera
kött av vildsvin,
c)

kommer från djur som inom 12 timmar efter att ha nedlagst transporterades till en uppsamlingscentral
eller en godkänd viltbearbetningsanläggning för kylning eller frysning,

d) har framställts vid en uppsamlingscentral och/eller en godkänd viltbearbetningsanläggning som ligger i en
region som inte omfattas av djurhälsorestriktioner på grund av sjukdomar som anges i den A-förteckning,
utgiven av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, över de smittsamma sjukdomar som kan
drabba svin,
(6) För järnvägsvagnar eller lastbilar skall registreringsnumret anges, om detta är känt. För containrar skall containernumret anges. Även
sigillnumret måste anges.
(7) Om köttet efter att ha flåtts måste underkastas besiktning efter nedläggning skall namn och adress för den mottagande viltberedningsanläggningen i medlemsstaten anges.
(8) Versionsnumret i det relevanta gällande beslutet för färskt kött av motsvarande tamdjur som kan drabbas av sjukdomen, skall anges.
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har i samtliga produktionsled hanterats, lagrats och transporterats i enlighet med hygienkraven i direktiv
92/45/EEG och hållits strängt åtskilt från kött
 som inte uppfyller kraven i direktiv 92/45/EEG,
 som inte uppfyller de villkor som fastställs i kommissionens beslut 2000/585/EG.

3.

Det färska köttet eller de flådda och urtagna kropparna av vildsvin har besiktigats efter nedläggning vid den
godkända viltberedningsanläggningen i enlighet med kraven i direktiv 92/45/EEG och har förklarats lämpligt/
lämpliga som livsmedel och köttet och förpackningarna har försetts med kontrollmärken enligt kapitel VII i
bilaga I till samma direktiv.

4.

I fråga om icke flådda kroppar av vildsvin (4)
a)

har inälvorna besiktigats efter nedläggning vid en godkänd viltberedningsanläggning, vilket inte ledde till
att kropparna bedömdes vara olämpliga som livsmedel,

b) i)

är kropparna antingen avsedda att transporteras till den mottagande viltberedningsanläggningen för att
kunna anlända dit inom sju dygn efter en besiktning efter nedläggning, och kyls ned till och hålls nedkylda vid mellan ¯ 1 °C och + 7 °C innan de lastas på ett fordon med tillräcklig kapacitet för att bevara
kropparna vid dessa temperaturer under transport (4),
eller

ii) är kropparna avsedda att transporteras till den mottagande viltberedningsanläggningen för att kunna
anlända dit inom 15 dygn efter en besiktning efter nedläggning, och kyls ned till och hålls nedkylda
vid över ¯ 1 °C och högst + 1 °C innan de lastas på ett fordon med tillräcklig kapacitet att bevara
kropparna vid dessa temperaturer under transport (4),
c)

har åtgärder vidtagits för att möjliggöra en tydlig identifikation av detta kött genom att det har försetts
med ett officiellt ursprungsmärke i enlighet med punkt I ovan.

5.

Transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållandena vid denna sändning uppfyller de hygienkrav
som fastställs i direktiv 92/45/EEG.

6.

Köttet har med negativt resultat genomgått trikinundersökning genom en digestionsmetod i enlighet med
rådets direktiv 77/96/EEG.

7.

Köttet kommer från vildsvin som har nedlagts mellan den

8.

Köttet har framställts i enlighet med bestämmelserna i bilaga I till direktiv 92/45/EEG på samma sätt som de
tillämpas för kött av vildsvin.

och den

(datum för nedläggningen).

Utfärdat i ............................................................................... den .............................................................................................................
(ort)

Stämpel (9)

(datum)

..................................................................................................................................................
(den officiella veterinärens underskrift) (9)

..................................................................................................................................................
(namnet med versaler titel och befattning)

(9) Underskriftens och stämpelns färg måste vara i en annan färg än trycket.
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BILAGA IV
SÄRSKILDA VILLKOR SOM SKALL UPPFYLLAS AV DET EXPORTERANDE OMRÅDET NÄR SÅ KRÄVS
ENLIGT BILAGA II GENOM TILLÄMPNING AV ARTIKEL 2.2
1. Ben och de största lymfkörtlarna i viltköttet med undantag för slaktbiprodukter, i enlighet med vad som beskrivs
ovan, har avlägsnats i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/45/EEG,
2. Det ovan beskrivna färska köttet kommer från slaktkroppar
 som mognats i en rumstemperatur på lägst + 2 °C under minst 24 timmar innan benen avlägsnades
och
 från vilka de största lymfkörtlarna avlägsnats.
3. Det urbenade kött av hägnat vilt som beskrivs ovan har under alla stadier i produktionen, urbeningen och lagringen
hållits strikt åtskilt från kött som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapen gällande lagstiftning beträffande
export av kött till en medlemsstat (med undantag för kött som förpackas i lådor eller kartonger och förvaras i särskilda lager).
4. Med beaktande av de särskilda klimatförhållandena skall punkt IV.3. i förlaga D till detta intyg inte gälla.
5. Med beaktande av de särskilda uppfödningsförhållanden i det område som anges i IV.1 skall punkt IV.2.d i förlaga
F till detta intyg inte gälla.
6. Den flock av hägnat fjädervilt som köttet kommer från
a)

har inte vaccinerats med vaccin som framställts från Newcastle disease virus master seed som har högre patogenicitet än lentogena virusstammar;

b) har vid slakten, på grundval av kloaksvabbsprover från minst 60 fåglar från varje berörd flock, genomgått
virusisoleringstest för Newcastle disease, som utförts i ett officiellt laboratorium, varvid ingen förekomst av
aviärt paramyxovirus med intravenöst patogenicitetsindex (IVPI) på över 0,4 konstaterades;
c)

har inte under de 30 närmast föregående dagarna före slakten varit i kontakt med fjäderfä eller fågelvilt som
inte uppfyller kraven i punkt 1 och 2.

7. Det vildsvinskött som beskrivs ovan kommer från slaktkroppar som antingen har genomgått:
a)

ett virusisoleringstest för klassisk svinpest (CSF) på blod (EDTA) med negativt resultat (1), eller

b) ett virusisoleringstest för klassisk svinpest (CSF) på relevanta prov (2) med negativt resultat. (1), eller
c)

ett direkt immunofluorescenstest för klassisk svinpestvirusantigen på relevanta prov (2) med negativt resultat (1).

8. Djuren är plockade och urtagna (1)/Djuren är oplockade och icke urtagna men kommer att transporteras med
flyg (1).
9. Djuren är flådda och urtagna. (1)/Djuren är oflådda och icke urtagna men kommer att transporteras med flyg (1).

(1) Stryk det som inte är tillämpligt
(2) Med relevanta prov avses: Prov från tonsill och mjälte plus prov från ileum eller njure samt prov från minst en av följande lymfknutor: retrofaryngeal-, parotid-, mandibular- eller kröslymfknuta.
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