Typ av organisation

uppdaterad 2006-04-12

Typ

Förklaring

Gknr

EU-dir

Anläggning

EU-godkända anläggningar för livsmedel, foder och
animaliska biprodukter

Ja

89/662

art 2.3

Besättning med …
nötkreatur
fjäderfä
får/get
svin

PPN för besättningen är godkännandenummer.

Ja

90/425

art 2

Skrivs SE000000 (inga mellanslag). När du söker på PPN är
det lämpligt att skriva ex SE%1310. Då slipper du räkna
antalet nollor, och du får med besättningen oavsett om
nollorna är med eller inte.

Besättning/djurägare Besättning eller djurägare med annat djurslag än
övriga djurslag
ovan.

Nej

Embryo …(djurslag)

EU-godkända anläggningar för samling, hantering och
lagring av embryo och ägg. De är inlagda i Traces av
EU-kommissionen

Ja

89/556
nötkreatur

Godkända organ

Organ, center eller institut godkänt av behörig
myndighet.

Ja

92/65

Handelsanläggning
(djur max 30 dgr
här)

EU-godkänd anläggning för handel med får eller get.
Godkännandenummer ex 03DP (DP = dealer’s
premise)

Ja

Karantän

Godkänd karantän för fågel (beslut 2000/666/EC) eller Ja
tama carnivorer (direktiv 92/65).

91/68
art 2.b.12

Kommersiell
transportör

Fysisk eller juridisk person som transporterar levande
djur kommersiell eller i vinstsyfte. De ska ha
registrerats av Djurskyddsmyndigheten. Numret i
transportörsregistret är godkännandenummer.

Ja

Omlastningsplats

EU-godkända anläggningar för vila, utfodring och
vattning av djur. Några sådana finns inte godkända i
Sverige.

Ja

Fysisk eller juridisk person som transporterar egna
eller någon annans djur om transporten är av privat
natur och utan ersättning.

Nej

Seminstation …
(djurslag)

EU-godkända anläggningar för samling och/eller
lagring av sperma. De är inlagda i Traces av EUkommissionen

Ja

Seminstation övriga
djurslag

Seminstation för andra djurslag än nötkreatur, får,
get, svin eller häst.

Ja

Privat transportör

art 2.1.c

2000/666
92/65

fågel

carnivor

91/628
art 2(i)

91/628
art 2(c)

91/628
art 2(i)

80/407
nötkreatur

Uppsamlingsplats
EU-godkända anläggningar för nötkreatur, svin, får,
(djur max 6 dgr här) get eller häst

Ja

Vattenbruksanläggning

Nej

91/68

art 2.b.9

64/432

art 2.o

90/425

art 2(4)

Nedanstående används endast i samband med gränskontroll vid import
från tredje land
Frilager

Frizon, frilager och tullager, godkänt av behörig myndighet.

Ja

Importör

Rör endast gränskontroll vid import från tredje land. Fysisk
eller juridisk person som importerar till EU. Måste vara
belägen i ett EU-land.

Nej

Exportör

Fysisk eller juridisk person som exporterar till EU. Kan inte
vara belägen i ett EU-land

Nej

Lastansvarig

Fysisk eller juridisk person som är ansvarig för en sändning
när den lämnas för gränskontroll.

Nej

Skeppshandlare

Organisation som direkt förser gränsöverskridande
sjötransport med produkter för konsumtion ombord.

Ja

97/78

art 12

97/78 art 2.e
199/2913
97/78
13(1)

art

Ny organisation i ett annat land än Sverige, där godkännandenummer är obligatoriskt och du inte
vet det, skriv så här:
INIT, Tracesenhetsnummer (förteckning), löpnummer.
Det kan alltså se ut så här: INITNLSE005001.
SE00500 är Östergötlands läns traces-enhetsnummer. Börja nerifrån med sista siffran. Om någon
redan lagt in 1 får du felmeddelande (godkännandenummer finns redan för valt land). Prova då med
2 osv.
Behörig myndighet där mottagaren finns (i Nederländerna, NL, i detta fall) får ett meddelande om
att organisationen ska godkännas och kan då ersätta numret med det rätta godkännandenumret.

