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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1688/2005 

av 14. oktober 2005 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med 
hensyn til særlige garantier vedrørende salmonella for forsendelser til Finland og 

Sverige av visse typer kjøtt og egg 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(1), særlig artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Finland og Sverige fikk ved sin tiltredelse tilleggsgarantier med hensyn til salmonella, 
som omfatter handel med ferskt storfe- og svinekjøtt, ferskt fjørfekjøtt og egg beregnet 
på direkte konsum, og som ble utvidet til å omfatte kvernet kjøtt ved 
rådsdirektiv 94/65/EF(2). Garantiene ble fastsatt ved forskjellige direktiver, som ble 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig – når det gjelder 
næringsmidler – ved rådsdirektiv 64/433/EØF(3) med hensyn til ferskt kjøtt, ved 
rådsdirektiv 71/118/EØF(4) med hensyn til ferskt fjørfekjøtt, og ved 
direktiv 92/118/EØF(5) med hensyn til egg. 

2) Fra og med 1. januar 2006 oppheves direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF og 94/65/EF 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 om oppheving av 
visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler for produksjon og 
omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om 
endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 95/408/EF(6). 
Direktiv 92/118/EØF endres ved direktiv 2004/41/EF. 

3) Ved artikkel 4 i direktiv 2004/41/EF er det fastsatt at gjennomføringsregler vedtatt på 
grunnlag av direktiv 71/118/EØF og 94/65/EF og på grunnlag av vedlegg II til 
direktiv 92/118/EØF, med unntak av rådsbeslutning 94/371/EF(7), fortsatt får 
tilsvarende anvendelse inntil de nødvendige bestemmelsene vedtas på grunnlag av 

                                                 
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 3. Forordningen rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
(2) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av 

16.5.2003, s. 1). 
(3) EFT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 2005. 
(4) EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 2005. 
(5) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 445/2004 

(EUT L 72 av 11.3.2004, s. 60). 
(6) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33. Direktivet rettet i EUT L 195 av 2.6.2004, s. 12. 
(7) EFT L 168 av 2.7.1994, s. 34. 
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(1), (EF) nr. 853/2004, (EF) 
nr. 854/2004(2) eller rådsdirektiv 2002/99/EF(3). 

4) Fra og med 1. januar 2006 får nye regler for særlige garantier for næringsmidler med 
hensyn til salmonella anvendelse i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004. 

5) I samsvar med de nye bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 er det derfor 
nødvendig å ajourføre eller komplettere gjennomføringsbestemmelsene fastsatt i 
kommisjonsvedtak 95/168/EF av 8. mai 1995 om tilleggsgarantier med hensyn til 
salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer egg beregnet på 
konsum(4), rådsvedtak 95/409/EF av 22. juni 1995 om fastsettelse av regler for 
mikrobiologisk undersøkelse for salmonella ved stikkprøver av ferskt storfe- og 
svinekjøtt bestemt for Finland og Sverige(5), rådsvedtak 95/411/EF av 22. juni 1995 om 
fastsettelse av regler for mikrobiologisk undersøkelse for salmonella ved stikkprøver av 
ferskt fjørfekjøtt bestemt for Finland og Sverige(6) og kommisjonsvedtak 2003/470/EF 
av 24. juni 2003 om løyve til å nytte visse alternative metodar for mikrobiologisk 
gransking av kjøt som er meint for Finland og Sverige(7). I tillegg bør alle 
bestemmelsene samles i én kommisjonsforordning, og vedtak 95/168/EF, 95/409/EF, 
95/411/EF og 2003/470/EF bør oppheves. 

6) Det bør også vedtas gjennomføringsbestemmelser om de nye særlige garantiene fastsatt 
i forordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til kvernet fjørfekjøtt. 

7) Reglene for mikrobiologiske undersøkelser ved prøvetaking bør utformes slik at de 
fastsetter prøvetakingsmetoden, antallet prøver som skal tas, og den mikrobiologiske 
metoden som skal brukes ved undersøkelse av prøvene. 

8) I reglene for prøvetakingsmetoder bør det for storfe- og svinekjøtt skilles mellom 
skrotter og halve skrotter på den ene siden og kvarte skrotter, stykningsdeler og mindre 
stykker på den andre siden, og for fjørfekjøtt bør det skilles mellom hele skrotter på den 
ene siden og deler av skrotter og slaktebiprodukter på den andre siden. 

9) Det bør tas hensyn til internasjonale metoder for prøvetaking og for mikrobiologisk 
undersøkelse av prøver som referansemetoder, samtidig som det gis rom for å bruke 
visse alternative metoder som er validert og sertifisert som metoder som gir tilsvarende 
garantier. 

10) Det er nødvendig å ajourføre eller eventuelt opprette modeller for handelsdokumenter 
og sertifikater som ledsager forsendelser og erklærer eller attesterer at garantiene er 
oppfylt. 

11) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav c) og d) i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke 
de særlige garantiene anvendelse på forsendelser som omfattes av et program som er 

                                                 
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Forordningen rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3. 
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. Forordningen rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. 
(3) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 
(4) EFT L 109 av 16.5.1995, s. 44. Vedtaket endret ved vedtak 97/278/EF (EFT L 110 av 26.4.1997, s. 77). 
(5) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 21. Vedtaket endret ved vedtak 98/227/EF (EFT L 87 av 21.3.1998, s. 14). 
(6) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 29. Vedtaket sist endret ved vedtak 98/227/EF. 
(7) EUT L 157 av 26.6.2003, s. 66. 
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anerkjent som likeverdig med det som er gjennomført av Finland og Sverige, eller på 
forsendelser av storfe- og svinekjøtt og egg som skal gjennomgå særlig behandling. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prøvetaking av storfekjøtt 

Prøvetaking av storfekjøtt, herunder kvernet kjøtt, men unntatt tilberedt kjøtt og mekanisk 
utbeinet kjøtt, som er beregnet på Finland og Sverige og skal gjennomgå en mikrobiologisk 
undersøkelse, skal gjennomføres i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 2 

Prøvetaking av svinekjøtt 

Prøvetaking av svinekjøtt, herunder kvernet kjøtt, men unntatt tilberedt kjøtt og mekanisk 
utbeinet kjøtt, som er beregnet på Finland og Sverige og skal gjennomgå en mikrobiologisk 
undersøkelse, skal gjennomføres i samsvar med vedlegg I. 

Artikkel 3 

Prøvetaking av fjørfekjøtt  

Prøvetaking av kjøtt fra tamfjørfe, kalkuner, perlehøns, ender og gjess, herunder kvernet kjøtt, 
men unntatt tilberedt kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt, som er beregnet på Finland og Sverige 
og skal gjennomgå en mikrobiologisk undersøkelse, skal gjennomføres i samsvar med 
vedlegg II. 

Artikkel 4 

Prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i 

Prøvetaking i flokker som egg beregnet på Finland og Sverige har sin opprinnelse i, og som 
skal gjennomgå en mikrobiologisk undersøkelse, skal gjennomføres i samsvar med 
vedlegg III. 

Artikkel 5 

Mikrobiologiske metoder for undersøkelse av prøvene 

1. Mikrobiologisk undersøkelse for salmonella av prøvene som er tatt i samsvar med 
artikkel 1-4, skal foretas i samsvar med den nyeste utgaven av: 
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a) standarden EN/ISO 6579(1) (heretter kalt «EN/ISO 6579») eller 

b) metode nr. 71 beskrevet av Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL)(2) 
(heretter kalt «metode nr. 71»). 

Dersom det oppstår uenighet mellom medlemsstatene om resultatene av den mikrobiologiske 
undersøkelsen, skal den nyeste utgaven av EN/ISO 6579 anses som referansemetode. 

2. Når det gjelder prøver av kjøtt fra storfe og svin og av kjøtt fra fjørfe, kan imidlertid 
følgende analysemetoder, som skal valideres ved bruk av kjøttprøver i 
valideringsundersøkelsene, brukes til mikrobiologisk undersøkelse for salmonella: 

Metoder som er validert på grunnlag av de nyeste utgavene av EN/ISO 6579 eller metode 
nr. 71, og dersom det dreier seg om en metode som er opphavsrettslig beskyttet, sertifisert av 
en tredjepart i samsvar med protokollen fastsatt i standard EN/ISO 16140 (heretter kalt 
«EN/ISO 16140») eller andre internasjonalt anerkjente protokoller. 

Artikkel 6 

Dokumentasjon 

1. Forsendelser av kjøtt nevnt i artikkel 1, 2 og 3, skal ledsages av et handelsdokument 
som er i samsvar med modellen oppført i vedlegg IV. 

2. Forsendelser av egg nevnt i artikkel 4, skal ledsages av et sertifikat som er i samsvar 
med modellen som er oppført i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Vedtak 95/168/EF, 95/409/EF, 95/411/EF og 2003/470/EF oppheves. 

Artikkel 8 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2006. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 2005. 

For Kommisjonen 

                                                 
(1) EN/ISO 6579: Mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler og fôrvarer – horisontal metode for 

påvisning av Salmonella spp. 
(2) NMKL-metode nr. 71 til påvisning av salmonella i næringsmidler. 
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Markos KYPRIANOU 

Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG I 

Prøvetakingsregler for kjøtt eller kvernet kjøtt fra storfe og svin, beregnet på Finland og 
Sverige 

A v s n i t t  A  

PRØVETAKINGSMETODE 

1. Skrotter, halve skrotter og kvarte skrotter framstilt i opprinnelsesslakteriet 
(avskrapingsmetoden) 

Den ikke-destruktive prøvetakingsmetoden som beskrevet i standarden ISO 17604, 
herunder reglene for oppbevaring og transport av prøver, skal brukes. 

På storfeskrotter skal det tas prøver fra tre områder (lår, side og nakke). På svineskrotter 
skal det tas prøver fra to områder (lår og bryststykke). Til prøvetakingen skal en 
vattpinne med ru overflate brukes. Prøveområdet skal dekke minst 100 cm2 per område 
som er valgt. Prøvene fra de ulike prøveområdene på skrotten skal samles før 
undersøkelsen påbegynnes. 

Hver prøve skal behørig merkes og identifiseres. 

2. Kvarte skrotter og stykningsdeler fra en annen virksomhet enn 
opprinnelsesslakteriet, stykningsdeler og mindre stykker (destruksjonsmetoden) 

Vevstykker tas ut ved å trykke et sterilt korkbor ned i kjøttoverflaten eller ved å skjære 
av en vevskive på ca. 25 cm2 med sterile instrumenter. Prøvene overføres aseptisk til en 
prøvebeholder eller en fortynningspose av plast og homogeniseres (i stomacher eller 
blander (homogenisator)). Prøver av fryst kjøtt skal holdes fryst under transporten til 
laboratoriet. Prøver av kjølt kjøtt skal ikke fryses, men holdes kjølt. Enkeltprøver fra 
samme forsendelse kan gjøres til samleprøver som fastsatt i standarden EN/ISO 6579, 
på opptil 10 enkeltprøver. 

Hver prøve skal behørig merkes og identifiseres. 

3. Kvernet kjøtt (destruksjonsmetoden) 

Kjøttstykkene skal tas ut i prøver på ca. 25 g med sterile instrumenter. Prøvene 
overføres aseptisk til en prøvebeholder eller en fortynningspose av plast og 
homogeniseres (i stomacher eller blander (homogenisator)). Prøver av fryst kjøtt skal 
holdes fryst under transporten til laboratoriet. Prøver av kjølt kjøtt skal ikke fryses, men 
holdes kjølt. Enkeltprøver fra samme forsendelse kan gjøres til samleprøver som fastsatt 
i standarden EN/ISO 6579, på opptil 10 enkeltprøver. 

Hver prøve skal behørig merkes og identifiseres. 

 

A v s n i t t  B  
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ANTALL PRØVER SOM SKAL TAS 

1. Skrotter, halve skrotter, halve skrotter oppdelt i høyst tre stykker og kvarte 
skrotter nevnt i avsnitt A nr. 1 

Antallet skrotter eller halve skrotter (enheter) i en forsendelse som det skal tas separate 
stikkprøver fra, skal være som følger: 

Forsendelse (antall emballasjeenheter) Antall emballasjeenheter det skal tas prøver fra 

1-24 Et antall som tilsvarer antallet emballasjeenheter, 
men høyst 20 

25-29 20 

30-39 25 

40-49 30 

50-59 35 

60-89 40 

90-199 50 

200-499 55 

500 eller flere 60 

 

2. Kvarte skrotter, stykningsdeler og mindre stykker som nevnt i avsnitt A nr. 2, og 
kvernet kjøtt som nevnt i avsnitt A nr. 3 

Antallet emballasjeenheter i forsendelsen som det skal tas atskilte stikkprøver fra, skal være 
som følger: 

Forsendelse (antall emballasjeenheter) Antall emballasjeenheter det skal tas prøver fra 

1-24 Et antall som tilsvarer antallet emballasjeenheter, 
men høyst 20 

25-29 20 

30-39 25 

40-49 30 

50-59 35 

60-89 40 
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90-199 50 

200-499 55 

500 eller flere 60 

 

Avhengig av vekten til emballasjeenhetene kan antallet emballasjeenheter det skal tas prøver 
fra, reduseres ved hjelp av følgende koeffisienter: 

Emballasjeenhetenes vekt > 20 kg 10–20 kg < 10 kg 

Koeffisienter × 1 × 3/4 × 1/2 
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VEDLEGG II 

Prøvetakingsregler for kjøtt eller kvernet kjøtt fra fjørfe, beregnet på Finland og 
Sverige 

A v s n i t t  A  

PRØVETAKINGSMETODE 

1. Skrotter (med vedhengende halsskinn) 

Det skal tas stikkprøver jevnt fordelt gjennom hele forsendelsen. Prøvene skal bestå av 
stykker på ca. 10 g av halsskinnet, som skal fjernes aseptisk med en steril skalpell og 
pinsetter. Prøvene skal holdes avkjølt til undersøkelsen finner sted. Prøvene kan gjøres 
til samleprøver som fastsatt i standarden EN/ISO 6579, på opptil 10 enkeltprøver. 

Prøvene skal behørig merkes og identifiseres. 

2. Skrotter uten vedhengende halsskinn, deler av skrotter og slaktebiprodukter 
(destruksjonsmetoden) 

Vevstykker på ca. 25 g tas ut ved å trykke et sterilt korkbor ned i kjøttoverflaten eller 
ved å skjære av en vevskive med sterile instrumenter. Prøvene skal holdes avkjølt til 
undersøkelsen finner sted. Prøvene kan gjøres til samleprøver som fastsatt i standarden 
EN/ISO 6579, på opptil 10 enkeltprøver. 

Prøvene skal behørig merkes og identifiseres. 

3. Kvernet kjøtt (destruksjonsmetoden) 

Kjøttstykkene skal tas ut i prøver på ca. 25 g med sterile instrumenter. Prøvene skal 
holdes avkjølt til undersøkelsen finner sted. Prøvene kan gjøres til samleprøver som 
fastsatt i standarden EN/ISO 6579, på opptil 10 enkeltprøver. 

Prøvene skal behørig merkes og identifiseres. 

 

A v s n i t t  B  

ANTALL PRØVER SOM SKAL TAS 

Antallet emballasjeenheter i forsendelsen som det skal tas atskilte stikkprøver fra, skal 
være som følger: 

Forsendelse (antall emballasjeenheter) Antall emballasjeenheter det skal tas prøver fra 

1-24 Et antall som tilsvarer antallet emballasjeenheter, 
men høyst 20 
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25-29 20 

30-39 25 

40-49 30 

50-59 35 

60-89 40 

90-199 50 

200-499 55 

500 eller flere 60 

 

Avhengig av vekten til emballasjeenhetene kan antallet prøver reduseres ved hjelp av 
følgende koeffisienter: 

Emballasjeenhetenes vekt > 20 kg 10–20 kg < 10 kg 

Koeffisienter × 1 × 3/4 × 1/2 
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VEDLEGG III 

Prøvetakingsregler for flokker når eggene er bestemt for Finland og Sverige 

A v s n i t t  A  

PRØVETAKINGSMETODE 

Prøvetakingen skal bestå av innsamling av avføring etter én av følgende metoder: 

1. for høner i løsdrift eller frittgående høner: 

1.1. samleprøver av avføringen, der hver prøve består av enkeltprøver av fersk 
avføring som hver veier minst ett gram, skal tas tilfeldig på et visst antall steder i 
bygningen der hønene holdes, eller, dersom hønene har fri adgang til mer enn én 
bygning i en driftsenhet, i hver gruppe av bygninger i driftsenheten der hønene 
holdes, 

1.2. sokkeprøver (det vil si innsamlet med overtrekkssko eller «sokker» av tubegas): 
sokkenes overflate må fuktes med et egnet fortynningsmiddel (f.eks. 0,8 % 
natriumklorid pluss 0,1 % pepton i sterilt avionisert vann) eller sterilt vann eller et 
annet fortynningsmiddel som er godkjent av vedkommende myndighet. Vann fra 
driftsenheten som inneholder antimikrobielle stoffer eller er tilsatt 
desinfeksjonsmidler, må ikke brukes. Gå omkring på en slik måte at det sikres 
innsamlingen av prøver er representativ for alle deler av bygningen, også for 
arealer som er dekket med strø eller spaltegulv, dersom det er trygt å gå på 
spaltegulvet. Etter endt prøveinnsamling må overtrekkssokkene tas forsiktig av 
slik at materialet som henger fast i dem, ikke faller av. De to parene med 
sokkeprøver kan sendes til analyse som samleprøve. 

2. for verpehøner i bur tas prøvene fra gjødselskraper eller fra overflaten i gjødselgraven. 

 

A v s n i t t  B  

ANTALL PRØVER SOM SKAL TAS 

Antall prøver skal være som følger, avhengig av hvilken prøvetakingsmetode som er brukt i 
avsnitt A: 

– når det gjelder metoden beskrevet i 1.1: Det tas 60 avføringsprøver i bygningen eller 
gruppen av bygninger på driftsenheten, 

– når det gjelder metoden beskrevet i 1.2: Det tas to par svaberprøver, 

– når det gjelder metoden beskrevet i 2: Det tas 60 avføringsprøver eller minst 60 gram 
naturlig blandet avføring. 

–  

A v s n i t t  C  
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PRØVETAKINGSHYPPIGHET 

Det skal tas prøver av flokken i løpet av to uker før begynnelsen av eggleggingen, og deretter 
minst hver 25. uke. 
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VEDLEGG IV 

Merknader: 

a) Handelsdokumentene skal utstedes i henhold til modellen i dette vedlegg. De skal 
inneholde de attesteringene som kreves for transporten av storfe- eller svinekjøtt eller 
fjørfekjøtt, herunder kvernet kjøtt, i den nummererte rekkefølgen. 

b) De skal utarbeides på et av de offisielle språkene i mottakermedlemsstaten. De kan 
imidlertid også utarbeides på et annet EU-språk dersom de ledsages av en offisiell 
oversettelse, eller dersom dette er avtalt på forhånd med vedkommende myndighet i 
mottakermedlemsstaten. 

c) Handelsdokumentet skal utstedes i minst tre eksemplarer (én original og to kopier). 
Originalen skal ledsage forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. Mottakeren 
skal oppbevare den. Produsenten skal oppbevare den ene kopien, og transportøren den 
andre. 

d) Originalen av hvert handelsdokument skal bestå av ett enkelt ark, med trykk på begge 
sider eller, der hvor det er behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark 
utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp. 

e) Dersom handelsdokumentet vedheftes flere ark med henblikk på identifikasjon av 
enkeltdeler i forsendelsen, skal disse arkene også betraktes som en del av det originale 
dokumentet, ved at hver side påføres den ansvarlige personens underskrift. 

f) Dersom dokumentet, herunder tilleggsark nevnt i bokstav e), består av mer enn én side, 
skal hver side nederst være nummerert med (sidetall) av (samlet sideantall) og øverst 
være påført et kodenummer for dokumentet tildelt av den ansvarlige personen. 

g) Originaldokumentet skal fylles ut og undertegnes av den ansvarlige personen. 

h) Den ansvarlige personens underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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Modell for handelsdokument for forsendelser til Finland og Sverige av kjøtt fra storfe, svin eller fjørfe, 
herunder hakket kjøtt 

1.  Avsender (ekspedisjonsvirksomhetens fullstendige navn og adresse 
og eventuelt virksomhetens godkjenningsnummer) 

  …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

Dokumentets referansenummer(1):………………………………………… 

Totalt antall sider i dette dokumentet: ……………………………………… 

Dato for forsendelse av produktet fra virksomheten:  
……………………………………………………………………….………… 

2. Mottaker (mottakerens fullstendige navn og adresse og eventuelt 
godkjenningsnummeret til mottakervirksomheten for produktene) 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

3. Lastested for forsendelsen (fullstendig adresse dersom den er 
forskjellig fra nr. 1) 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

4. Transportforetak, transportmiddel, mengde og identifikasjon av 
forsendelsen 

4.1. Transportforetak (fullstendig navn og adresse): 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

4.2. Lastebil, jernbanevogn, skip eller fly(2) 

4.3. Registreringsnummer, skipets navn eller flyets rutenummer: 

 …………………………………………………………………… 

4.5. Type forpakning: 

 …………………………………………………………………… 

4.6. Antall kolli per produktkategori: 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

4.7 Nettovekt (kg): ………………………………………………….. 

4.8 Eventuelt containernummer: 

 …………………………………………………………………… 

5. Beskrivelse av produktene 

5.1. Type produkt(3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2. Produktenes tilstand(4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Avsendererklæring 

 Undertegnede erklærer at: 

 Undersøkelsene nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. […] er foretatt med negativt resultat, og en erklæring fra laboratoriet vedrørende analysene av 
forsendelsen eller resultatene av slike analyser er vedlagt dette dokument(2). 

 Kjøttet fra storfe eller svin, herunder kvernet kjøtt, skal sendes til en virksomhet for å bli pasteurisert, sterilisert eller gjennomgå en annen behandling med 
tilsvarende virkning(2). 

 Kjøttet, herunder kvernet kjøtt, kommer fra en virksomhet som er omfattet av et kontrollprogram som er anerkjent som likeverdig med det som er godkjent 
for Sverige og Finland(2). 

 Underskrift 

 
 Utstedt i ……………………………………………………………………... den ………………………………………………………………………. 

    (sted)         (dato) 

         ……………………………………………………………….................................. 

          (den ansvarlige personens eller avsenderens underskrift)(5) 

 

         ……………………………………………………………….................................. 

            (navn med blokkbokstaver) 

Merknader 
(1) Referansenummeret er utstedt av den ansvarlige personen av hensyn til sporbarheten. 
(2) Stryk det som ikke passer. 
(3) Type produkt (for eksempel storfekjøtt, svinekjøtt, fjørfekjøtt eller kvernet kjøtt). 
(4) Beskriv produktets tilstand: kjølt eller fryst. 
(5) Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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VEDLEGG V 

Sertifikatmodell for forsendelser til Finland og Sverige av egg beregnet på konsum 
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 DET EUROPEISKE FELLESSKAP      Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet 

I.1.  Avsender I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a.  Lokalt referansenr. 

    Navn   

Adresse I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Postnr. I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker I.6. Originalsertifikatenes nr. * Nr. på  følgedokument * 

Navn  

Adresse  

Postnr. I.7.  Forhandler * 

    Navn Godkjenningsnummer 

I.8.  Opprinnelsesland ISO-kode I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesland ISO-kode I.11.  Bestemmelsesregion Kode 
        
I.12.  Opprinnelsessted/fangststed I.13.  Bestemmelsessted  

* Driftsenhet   * Oppsamlingssentral  
 

* Lokalene til en 
forhandler  

* Driftsenhet   * Oppsamlingssentral   * Lokalene til en 
forhandler   

* Godkjent organ   * Sædstasjon   * Godkjent 
oppdrettsanlegg   

* Godkjent organ   * Sædstasjon   * Godkjent 
oppdrettsanlegg   

* Embryogruppe   * Virksomhet   * Annet   * Embryogruppe   * Virksomhet   * Annet   

Navn Godkjenningsnummer Navn Godkjenningsnummer 

Adresse Adresse  

Postnr. Postnr.  

I.14.  Lastested * I.15.  Dato og klokkeslett for avreise * 

D
el

 1
: O

pp
ly

sn
in

ge
r 

om
 fo

rs
en

de
ls

en
 

Postnr.  

  I.16.  Transportmiddel I.17.  Transportforetak * 
Navn Godkjenningsnummer   Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  Adresse  

  Identifikasjon:   

   Postnr. Medlemsstat 

I.18.  Dyreart/Produkt  I.19.  Varekode (KN-kode) 
 

 

   I.20.  Antall/mengde 

I.21.  Produkttemperatur  I.22.  Antall kolli 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst    

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning 

I.25.  Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til: 

* Avl   * Oppfôring    * Slakting     * Beiteskifte    * Godkjent organ   

* Kunstig avl   * Registrerte dyr av hestefamilien   * Vilt for utsetting    * Kjæledyr      

* Konsum   * Fôrvarer    * Farmasøytisk bruk   * Teknisk bruk  * Annet   

I.26.  Transitt gjennom en tredjestat  I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

Tredjestat ISO-kode Medlemsstat ISO-kode 

Utsendelsessted Kode Medlemsstat ISO-kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. Medlemsstat ISO-kode 

I.28.  Eksport                                      I.29.  Forventet reisetid 

Tredjestat ISO-kode  

Utsendelsessted Kode  

I.30.  Reiseplan * 

Ja    Nei     

 

I.31.  Identifikasjon av dyr/produkter 

Virksomhetenes/fartøyenes godkjenningsnummer  

 Art  (vitenskapelig navn ) Kategori  Bearbeidingsanlegg  Mengde   Nettovekt 
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* Fylles ikke ut
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP    Forsendelser til Finland og Sverige av egg beregnet på konsum 
II.  Helseopplysninger  

 

II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

     

     

     

Erklæring 

Undertegnede erklærer at: 

i) eggene beskrevet ovenfor, kommer fra en flokk som med negativt resultat har gjennomgått undersøkelsene fastsatt i 
kommisjonsforordning (EF) nr. […](4), 

ii) eggene skal brukes til framstilling av foredlede produkter ved hjelp av en prosess som sikrer fjerning av salmonellla(4). 
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Merknader 

(1) Felt I.16: For jernbanevogner angis vognens nummer, for veigående kjøretøyer angis lastevogner angis registreringsnummer, og for skip angis skipets 
navn. For fly angis rutenummer dersom det er kjent. 

(2) Felt I.23: Ved transport i containere eller kasser  angis det samlede antallet, registreringsnumrene og forseglingsnumrene. 

(3) Felt I.31: Under «kategori» angis klasse A eller B, jf. rådsforordning (EF) nr. 1907/90 som endret. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

   

 Navn (med blokkbokstaver) Navn (med blokkbokstaver) 

 Lokal veterinærenhet Lokal veterinærenhet 

 Dato Dato 

 Stempel(5) Stempel(5) 

 

 


