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Enheten för foder- och gödselkontroll

Identifiering, märkning, transport och handelsdokument som gäller animaliska biprodukter

1 Övervakningsobjekt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 syftar till att förhindra att djur
som används för livsmedelsproduktion utfodras med förbjudet bearbetat animaliskt protein,
att säkerställa en tillräckligt hög hygiennivå i syfte att förhindra att patogena mikrober
sprider sig samt att garantera att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

Biproduktförordningen delar in animaliska biprodukter i tre kategorier 1, 2 och 3 på basis av
sjukdomsrisken. Huvudregeln är att animaliska biprodukter i olika kategorier och av dem
härledda bearbetade produkter skall hållas åtskilt från varandra och från foder avsett för
djur som skall användas för livsmedelproduktion samt från livsmedel.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 850/2005 övervakar
tillsynsmyndigheterna
att
biproduktförordningen
verkställs
och
efterlevs.
Tillsynsmyndigheten utför inspektioner i de anläggningar och lager de övervakar samt
övervakar deras transporter bland annat vad gäller märkning av biprodukter,
handelsdokument och bokföring.

I anslutning till det ovan nämnda skall de transportföretag som transporterar animaliska
biprodukter och därav framställda bearbetade produkter, men som inte transporterar foder
eller råvaror som används till foder och därmed inte är foderföretagare, göra en anmälan till
Evira med blanketten i bilaga 1 till denna anvisning. Foderföretagarna anmäler sig med
blankett A som finns på Eviras webbsidor.

På Evira:s webbsida http://www.evira.fi/portal/fi/ finns dessutom andra separata
anvisningar och meddelanden om biproduktförordningen när det gäller övervakning av
organiska gödselfabrikat och matavfall från internationella.
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2 Krav på identifiering
Anläggningar, lager och transportföretag skall se till att kategori 1-, kategori 2- och kategori
3-material förblir möjliga att identifiera och hålls avskilda under insamling, bearbetning,
transport och lagring. Förpackningen eller annat förpackningsmaterial, behållaren,
lösflaket, containern eller fordonet skall märkas med biprodukternas kategori samt:
• i fråga om kategori 1-material med påskriften ”endast för bortskaffande”
• i fråga om kategori 2-material med påskriften ”får inte användas som foder”
• en del av kategori 2 –materialet får användas för utfodring av andra djur som nämns
i artikel 23.2 punkt c.I detta fall skall identifieringspåskriften alternativt innehålla ett
omnämnande av vilket slags djur som är avsett att utfodras med materialet: ”foder
för…”, t.ex. ”foder för pälsdjur”.
• i fråga om kategori 3-material ”får inte användas som livsmedel”

När det gäller identifikationsmärkningar och handelsdokument skall dessutom kraven enligt
den ändrade s.k. TSE-förordningen (EG) nr 1292/2005 beaktas. Förordningen ställer
särskilda krav för bl.a. användningen av transportfordon eller lager när man hanterar,
transporterar eller lagrar bearbetat animaliskt protein och bulkfoder innehållande sådant
protein, t.ex. kött- och benmjöl, fiskmjöl och foder innehållande kött- och benmjöl eller
fiskmjöl. Kraven gäller också blodprodukter eller blodmjöl samt bulkfoder innehållande
dikalciumfosfat eller trikalciumfosfat från avfettade ben.
Kraven på varudeklaration gäller också bearbetade biprodukter som används som foder.
Ytterligare information finns på Eviras webbsidor i guiden om varudeklarationer och
förpackningspåskrifter
(http://www.evira.fi/attachments/svenska/foder/guider/varudeklarationen_guide.pdf ).

3 Krav som gäller fordon och behållare
Animaliska biprodukter och bearbetade produkter skall samlas in i täta förslutna nya
förpackningar eller täckta täta behållare eller fordon, samt transporteras i dem. Fordonen
och behållare som återanvänds samt alla redskap eller all utrustning som återanvänds och
som kommer i kontakt med biprodukter eller bearbetade biprodukter skall tvättas och
desinficeras efter att ha använts oavbrutet. Fordonen och utrustningen skall vara rena och
torra innan de används. Fordonens containrar/behållare/lösflak som används av ett
transportföretag skall gå att specificera genom numrering så att det är möjligt att följa upp
var och när de tvättats och desinficerats. Det skall också föras bok över tvätt och
desinficering.
4 Krav som gäller handelsdokument och bokföring
Ett handelsdokument utfärdas i minst tre exemplar: ett original och två kopior. Under
transporten skall biprodukterna och de bearbetade biprodukterna åtföljas av ett
handelsdokument. Originalexemplaret skall åtfölja försändelsen till dess att den når
slutdestinationen och sparas av mottagaren. Den avsändande anläggningen och det
transportföretag som ansvarar för transporten behåller kopiorna. Som handelsdokument
betraktas t.ex. en följesedel, fraktsedel, beställningslista eller ett motsvarande
transportdokument. Som handelsdokument betraktas t.ex. en följesedel, fraktsedel,
beställningslista eller ett motsvarande förflyttningsdokument när det gäller animaliska
biprodukter och bearbetade produkter som transporteras inom samma medlemsstat.
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I handelsdokumentet skall följande uppgifter ingå:
•
•
•
•
•

•

datum då materialet transporterades bort från anläggningen
ursprungsanläggningens namn och adress samt godkännandenummer
transportföretagets namn och adress, förarens underskrift och bilens
registernummer
mottagarens namn och adress samt godkännandenummer
en beskrivning av materialet, uppgifter om märkningen (kategori och text, se punkt
2), djurarterna i fråga om kategori 3-material och därav framställda bearbetade
produkter som är avsedda att användas som foderråvara, t.ex. inälvor av svin,
tvättad nötmage, kalkonhalsar
mängden material samt vid behov behandlingen av materialet, t.ex. syrabehandling

När biprodukter eller bearbetade produkter transporteras från en medlemsstat till en annan
inom Europeiska gemenskapen skall förlagan till det av kommissionen fastställda
handelsdokumentet användas
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_019/l_01920050121sv00340039.pdf )

De avsändande och mottagande anläggningarna samt transportföretagen skall föra bok
över biproduktförsändelserna. Detta krav uppfylls genom att handelsdokumentet sparas i
minst två år. Bokföringen skall på begäran uppvisas för den behöriga myndigheten för
kontroll.
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Bilaga 1: Anmälan om transport av animaliska biprodukter och därav tillverkade bearbetade
produkter som inte används som foder eller vid tillverkningen av foder
A Transportföretagets namn

B Avtalsföretagets namn (om sådant finns)

A Adress

B Adress

A Transportföretagets telefonnummer

B Avtalsföretagets telefonnummer

A Transportföretagets kontaktperson

A Transportföretagets e-postadress

Huvudsakligt verksamhetsområde och kunder

Specifikation av transportutrustningen (registernummer och fordonstyp)

Vi transporterar följande biprodukter:
Kategori 1 -biprodukter
Beskrivning av materialet:

Kategori 2 -biprodukter
Beskrivning av materialet:

Kategori 3 -biprodukter
Beskrivning av materialet:

Eviras kundnummer (om sådant finns): _____________________________
Datum och underskrift av transportföretagets representant
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