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Aktiv övervakning
Förordning (EG) nr 999/2001

Testning av djur som inte anmälts som djur som
misstänks vara TSE-smittade, såsom djur som
nödslaktats, djur med kliniska symtom vid
inspektion ante mortem, självdöda djur, friska
slaktade djur och djur som gallrats ut i samband
med ett TSE-fall, särskilt i syfte att bestämma
utvecklingen och förekomsten av TSE i ett land
eller i en region i landet.

Alternativt test
Förordning (EG) nr 999/2001

De test som avses i artikel 8.2 och som används i
stället för avlägsnande av specificerat riskmaterial.

Animaliska biprodukter
Förordning (EG) nr 1069/2009

Hela kroppar eller delar av kroppar från djur,
produkter av animaliskt ursprung eller andra
produkter som fås från djur och inte är avsedda som
livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma.

Animaliska produkter
Förordning (EG) nr 999/2001

Alla produkter som härrör från eller innehåller en
produkt som härrör från något av de djur som
omfattas av bestämmelserna i direktiv 89/662/EEG
eller direktiv 90/425/EEG

Anläggning
Förordning (EG) nr 999/2001

Varje anläggning eller plats där djur som omfattas
av denna förordning hålls, föds upp och hanteras
eller visas upp för allmänheten.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Varje plats där det utförs någon verksamhet som
inbegriper hantering av animaliska biprodukter eller
därav framställda produkter, med undantag för
fiskefartyg.

Förordning (EG) nr 183/2005

Varje enhet i ett foderföretag

Anläggning för tillverkning av
sällskapsdjursfoder
Förordning (EU) 142/2011

Lokaler eller anordningar för tillverkning av
sällskapsdjursfoder eller aromatiska inälvsprodukter
enligt artikel 24.1 e i förordning (EG) nr
1069/2009.

Antibiotikum
Förordning (EU) 1831/2003

En antimikrobiell substans som produceras av eller
erhålls från mikroorganismer och som dödar eller
hämmar tillväxten av andra mikroorganismer.

Antimikrobiella substanser
Förordning (EU) 1831/2003

Ämnen som framställs syntetiskt eller naturligt och
som används för att döda eller hämma tillväxten av
mikroorganismer, inbegripet bakterier, virus eller
svampar, eller parasiter, särskilt protozoer.

Användare
Förordning (EG) nr 1069/2009

De fysiska eller juridiska personer som använder
animaliska biprodukter och därav framställda
produkter för särskilda utfodringsändamål, för
forskning eller andra angivna ändamål.

Aromatiska inälvsprodukter
Förordning (EU) 142/2011

Flytande eller torkade framställda produkter av
animaliskt ursprung som används för att förbättra
sällskapsdjursfodrets smaklighet.

Avfall
Direktiv 2008/98/EG

Ämne eller föremål som innehavaren gör sig av
med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avlägset område
Förordning (EG) nr 1069/2009

Område där djurbeståndet är så litet och där
anläggningar för bortskaffande befinner sig så långt
bort att de arrangemang som krävs för uppsamling
och transport av animaliska biprodukter skulle bli
oacceptabelt betungande jämfört med lokalt
bortskaffande.

Avyttring
Förordning (EG) nr 999/2001

All verksamhet som har till syfte att sälja levande
djur eller animaliska produkter som omfattas av
denna förordning, till tredje man inom
gemenskapen, eller varje annan form av överlåtelse
mot eller utan betalning till en sådan tredje man,
eller lagring i syfte att senare tillhandahålla en
sådan tredje man produkterna.

Bearbetat animaliskt protein
(ABP)
Förordning (EU) nr 142/2011

Animaliskt protein som helt och hållet framställts
av kategori 3-material som behandlats i enlighet
med kapitel II avsnitt 1 i bilaga X (inbegripet
blodmjöl och fiskmjöl) på ett sådant sätt att det
lämpar sig för direkt användning som foderråvara
eller för varje annan användning i foder, inklusive
sällskapsdjursfoder, eller för användning i
organiska gödningsmedel eller
jordförbättringsmedel. Hit räknas dock inte
blodprodukter, mjölk, mjölkbaserade produkter,
mjölkderivat, råmjölk, råmjölksprodukter, slam från
centrifugering eller separering, gelatin, hydrolyserat
protein och dikalciumfosfat, ägg och äggprodukter,
inbegripet äggskal, trikalciumfosfat och kollagen.

Bearbetat sällskapsdjursfoder
Förordning (EU) nr 142/2010

Sällskapsdjursfoder, utom färskt
sällskapsdjursfoder, som har bearbetats i enlighet
med kapitel II punkt 3 i bilaga XIII.

Bearbetningsanläggning
Förordning (EU) 142/2011

Lokaler eller anordningar för bearbetning av
animaliska biprodukter enligt artikel 24.1 a i
förordning (EG) nr 1069/2009 där animaliska
biprodukter bearbetas i enlighet med bilaga IV
och/eller bilaga X.

Bearbetningsmetoder
Förordning (EU) nr 142/2011

De metoder som förtecknas i kapitlen III och IV i
bilaga IV.

Behandlade hudar och skinn
Förordning (EU) nr 142/2011

Produkter som framställs av obehandlade hudar och
skinn, utom tuggben, som har
a) torkats,
b) torr- eller våtsaltats i minst 14 dagar före
avsändandet,
c) behandlats i minst sju dagar med havssalt
med tillsats av 2 % natriumkarbonat,
d) torkats i minst 42 dagar vid en temperatur
på minst 20 °C, eller
e) konserverats på annat sätt än genom
garvning

Behörig myndighet
Förordning (EG) nr 999/2001

Den centrala myndighet i en medlemsstat som har
till uppgift att se till att kraven i denna förordning
efterlevs, eller varje annan myndighet till vilken
den centrala myndigheten har delegerat nämnda
uppgift, särskilt för foderkontroll. Denna definition
skall också, i förekommande fall, omfatta
motsvarande myndighet i tredje land.

Förordning (EG) nr 882/2004

Den centrala myndighet i en medlemsstat som har
behörighet att genomföra offentlig kontroll eller
varje annan myndighet som tilldelats sådan
behörighet. Hit skall även i tillämpliga fall räknas
motsvarande myndighet i ett tredjeland.

Förordning (EG) nr 183/2005

Myndigheten i en medlemsstat eller ett tredjeland
som utsetts att utföra offentliga kontroller.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Den centrala myndighet i en medlemsstat som har
till uppgift att se till att kraven i denna förordning
efterlevs, eller varje annan myndighet till vilken
denna uppgift har delegerats. Denna definition ska i
förekommande fall också omfatta motsvarande
myndighet i ett tredjeland.

Biogasanläggning
Förordning (EU) nr 142/2011

En anläggning där animaliska biprodukter eller
därav framställda produkter åtminstone utgör en del
av det material som genomgår biologisk
nedbrytning under anaeroba förhållanden.

Biprodukter från biodling
Förordning (EU) nr 142/2011

Honung, bivax, drottninggelé, propolis eller pollen
som inte är avsedd/avsett att användas som
livsmedel.

Blandartjänst
SJVFS 2006:81

Arbete som innebär blandning av färdigt
kompletteringsfoder och råvaror, vilka
tillhandahålles av djurägaren.

Blandning av fett
Förordning (EG) nr 152/2009

Blandning av råoljor, raffinerade oljor, animaliska
fetter, oljor som återvunnits från
livsmedelsindustrin och/eller produkter framställda

därav för att producera en blandad olja eller ett
blandat fett, med undantag av enbart lagring av på
varandra följande partier.
Blod
Förordning (EU) nr 142/2011

Färskt helblod.

Blodmjöl
Förordning (EU) nr 142/2011

Bearbetat animaliskt protein som framställts genom
värmebehandling av blod eller fraktioner av blod
enligt kapitel II avsnitt 1 i bilaga X.

Blodprodukter
Förordning (EU) nr 142/2011

Produkter som framställts av blod eller fraktioner
av blod, utom blodmjöl. Produkterna omfattar
torkad/djupfryst/flytande plasma, torkat helblod,
torkade/djupfrysta/flytande röda blodkroppar eller
fraktioner därav och blandningar.

Bristande efterlevnad
Förordning (EG) nr 882/2004

Bristande efterlevnad av foder- eller livsmedelslagstiftningen och av bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd.

Bärare
Förordning (EG) nr 767/2009

Ämne som används för att lösa upp, späda,
finfördela eller på annat sätt fysiskt ändra en
fodertillsats för att göra den enklare att hantera,
applicera eller använda, utan att tillsatsens tekniska
funktion ändras och utan att själv ha någon annan
teknisk inverkan i sig.

Dagsbehov
Förordning (EG) nr 1831/2003

Genomsnittlig, sammanlagd kvantitet foder,
beräknat på 12 % vattenhalt, som dagligen krävs för
att ett djur av en viss art och ålder inom en bestämd
produktionsform skall få sitt totala näringsbehov
tillfredsställt.

Dagsgiva
SJVFS 2006:81

Detsamma som dagsbehov.

Delprov
Förordning (EG) nr 152/2009

En viss mängd som tagits från ett ställe i
provmängden.

Djur
Förordning (EG) nr 1069/2009

Alla ryggradsdjur och ryggradslösa djur.

Djur som misstänks vara smittade
med TSE
Förordning (EG) nr 999/2001

Levande, slaktade eller döda djur som uppvisar
eller har uppvisat neurologiska eller
beteendemässiga störningar eller ett gradvis
försämrat allmäntillstånd som har samband med en
störning i centrala nervsystemet och för vilka ingen
alternativ diagnos kan fastställas på grundval av
information som inhämtats på grundval av en
klinisk undersökning, svar på behandling,
obduktion eller laboratorieanalys före eller efter
djurets död. Alla nötkreatur som har gett positivt
resultat i ett snabbtest för bovin spongiform

encefalopati (BSE) skall också misstänkas vara
smittade med BSE.
Dokumentkontroll
Förordning (EG) nr 882/2004

Undersökning av handelsdokument och i
tillämpliga fall de med sändningen åtföljande
dokument som krävs enligt foder- eller
livsmedelslagstiftningen.

Driftansvarig
Förordning (EG) nr 1069/2009

De fysiska eller juridiska personer som har faktisk
kontroll över en animalisk biprodukt eller därav
framställd produkt, däribland transportörer,
handlare och användare.

Etikett
Förordningen (EG) nr 767/2009

Varje etikett, märke, bild eller annan beskrivning
som återges i skrift, tryck, stencil, prägling, relief
eller stämpel som fästs på en förpackning eller
behållare som innehåller foder.

Export
Förordning (EG) nr 1069/2009

Förflyttning från gemenskapen till ett tredjeland.

Fara
Förordning (EG) nr 178/2002

Biologisk, kemisk eller fysikalisk agens i eller i
form av livsmedel eller foder som skulle kunna ha
en negativ hälsoeffekt.

Fettderivat
Förordning (EU) nr 142/2011

Produkter framställda av utsmält fett, som vad
gäller utsmält fett från kategori 1- eller kategori 2material har bearbetats i enlighet med kapitel XI i
bilaga XIII.

Fettgrevar
Förordning (EG) 142/2011

Proteinhaltiga rester från utsmältning och därefter
partiell separation av fett och vatten.

Fiskmjöl
Förordning (EU) nr 142/2011

Bearbetat animaliskt protein från vattenlevande djur
utom havslevande däggdjur, inklusive odlade
vattenlevande ryggradslösa djur och de som
omfattas av artikel 3.1 e i rådets direktiv
2006/88/EG (1) samt sjöstjärnor av arten Asterias
rubens som tas upp i ett upptagningsområde för
blötdjur.

Fiskolja
Förordning (EU) nr 142/2011

Olja som framställts genom bearbetning av
vattenlevande djur utom havslevande däggdjur,
inklusive odlade vattenlevande ryggradslösa djur
och de som omfattas av artikel 3.1 e i direktiv
2006/88/EG samt sjöstjärnor av arten Asterias
rubens som tas upp i ett upptagningsområde för
blötdjur, eller olja som framställts genom
bearbetning av fisk som är avsedd att användas som
livsmedel och denna olja har den driftansvarige
avsett för andra ändamål än som livsmedel.

Fjäderfä
SJVFS 2006:81

Alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för
produktion av kött eller ägg för konsumtion samt

för avelsändamål för sådan produktion,
Not. Olika former av burfåglar räknas som
sällskapsdjur.
Foder
Förordning (EG) nr 178/2002

Alla ämnen eller produkter, inbegripet tillsatser,
och oberoende av om de är bearbetade, delvis
bearbetade eller obearbetade, som är avsedda för
utfodring av djur.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Foder enligt definition i artikel 3.4 i förordning
(EG) nr 178/2002.

Foder avsett för särskilda
näringsbehov
Förordning (EU) nr 767/2009

Foder som fyller ett särskilt näringssyfte antingen
på grund av sin sammansättning eller den
tillverkningsmetod som använts, och som gör att
fodret klart skiljer sig från vanligt foder; foder
avsett för särskilda näringsbehov omfattar inte
foder som innehåller läkemedel i den mening som
avses i direktiv 90/167/EEG.

Foderblandning
Förordning (EG) nr 767/2009

Blandning av minst två foderråvaror, med eller utan
fodertillsatser, avsedd att användas som helfoder
eller kompletteringsfoder för djur.

Foderföretag
Förordning (EG) nr 178/2002

Varje privat eller offentligt företag som med eller
utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter
som hänger samman med produktion, framställning,
bearbetning, lagring, transport eller distribution av
foder, samt alla producenter som producerar eller
lagrar foder för utfodring av djur på sin egen
jordbruksanläggning

Foderföretagare
Förordning (EG) nr 178/2002

De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för
att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det
foderföretag de driver

Förordning (EG) nr 183/2005

De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för
att kraven i denna förordning uppfylls i det
foderföretag de driver.

Förordning (EG) nr 767/2009

Fysisk eller juridisk person som ansvarar för att
säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls i
det foderföretag som står under vederbörandes
kontroll.

Foderhygien
Förordning (EG) nr 183/2005

De åtgärder och villkor som är nödvändiga för att
bemästra faror och säkerställa att ett djurfoder är
tjänligt med hänsyn till dess avsedda
användningsområde.

Foderråvaror
Förordning (EG) nr 767/2009

Produkter av vegetabiliskt eller animaliskt
ursprung, vars främsta syfte är att uppfylla djurs
näringsbehov, i naturligt tillstånd, färska eller
konserverade liksom produkter som härletts därur

genom industriell bearbetning och organiska eller
oorganiska ämnen, med eller utan fodertillsatser,
som är avsedda för utfodring av djur, antingen
direkt som sådana, eller efter bearbetning eller för
att framställa foderblandningar eller som bärare i
förblandningar.
Förordning (EU) nr 142/2011

Foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 g i
förordning (EG) nr 767/2009 som är av animaliskt
ursprung, inbegripet bearbetat animaliskt protein,
blodprodukter, utsmält fett, äggprodukter, fiskolja,
fettderivat, kollagen, gelatin och hydrolyserat
protein, dikalciumfosfat, trikalciumfosfat, mjölk,
mjölkbaserade produkter, mjölkderivat, råmjölk,
råmjölksprodukter och slam från centrifugering
eller separering.

Framställda produkter
Förordning (EG) nr 1069/2009

Produkter som framställts genom en eller flera
behandlingar, omvandlingar eller steg i
bearbetningen av animaliska biprodukter.

Fysisk kontroll
Förordning (EG) nr 882/2004

Undersökning av foder eller livsmedel, eventuellt
även kontroll av transportmedlet, förpackningen,
märkningen och temperaturen samt provtagning för
analys och laboratorietest och varje annan kontroll
som krävs för att kontrollera att foder- eller
livsmedelslagstiftningen efterlevs.

Foderlagstiftning
Förordning (EG) nr 882/2004

Lagar och andra författningar om foder i allmänhet
och fodersäkerhet i synnerhet, både på
gemenskapsnivå och på nationell nivå. Definitionen
omfattar alla led i produktions-, bearbetning- och
distributionskedjan av foder samt användningen av
foder.

Foderleverantör
SJVFS 200:81

Den som i första led, efter införsel eller
tillverkning, släpper ut foder på marknaden. Den
som utför blandartjänst är inte att anse som
foderleverantör.

Foderråvara
Förordning (EG) nr 767/2009)

Produkter av vegetabiliskt eller animaliskt
ursprung, vars främsta syfte är att uppfylla djurs
näringsbehov, i naturligt tillstånd, färska eller
konserverade liksom produkter som härletts därur
genom industriell bearbetning och organiska eller
oorganiska ämnen, med eller utan fodertillsatser,
som är avsedda för utfodring av djur, antingen
direkt som sådana, eller efter bearbetning eller för
att framställa foderblandningar eller som bärare i
förblandningar.

Fodertillsatser
Förordning (EG) nr 183/2005

Ämnen eller mikroorganismer som är tillåtna enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1831/2003 av den 22 september 2003 om
fodertillsatser.
Förordning (EG) nr 1831/2003

Ämnen, mikroorganismer eller preparat, utom
foderråvaror och förblandningar, som avsiktligt
tillsätts foder eller vatten för att särskilt fylla en
eller fler av de funktioner som anges i artikel 5.3.
Not. Art. 5.3 Huruvida ett ämne, en mikroorganism
eller ett preparat är en sådan fodertillsats som
omfattas av räckvidden för denna förordning får vid
behov avgöras i enlighet med förfarandet i artikel
22.2.
Not. Art. 22.2 När det hänvisas till denna punkt
skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG
tillämpas med beaktande av bestämmelserna i
artikel 8 i det beslutet.

Framställd av genetiskt
modifierade organismer
Förordning (EG) nr 1829/2003

Helt eller delvis härledd från genetiskt modifierade
organismer utan att innehålla eller bestå av
genetiskt modifierade organismer.

Framställda produkter
Förordning (EG) nr 1069/2009

Produkter som framställts genom en eller flera
behandlingar, omvandlingar eller steg i
bearbetningen av animaliska biprodukter.

Främmande ämne
SJVFS 2006:81
Direktiv 2002/32/EG

Varje typ av ämne eller produkt, med undantag av
smittförande ämnen, som förekommer i och/eller på
en produkt avsedd att användas som foder och som
kan medföra fara för djurs eller människors hälsa
eller för miljön eller kan ha en negativ verkan på
animalieproduktionen

Färgkodning
Förordning (EU) nr 142/2011

Systematisk användning av färger enligt kapitel II
punkt 1 c i bilaga VIII för att lämna uppgifter som
föreskrivs i denna förordning på ytan eller en del av
ytan på förpackningar, behållare eller fordon, eller
på etiketter eller symboler som anbragts på dem.

Färskt sällskapsdjursfoder
Förordning (EU) nr 142/2011

Sällskapsdjursfoder som innehåller visst kategori 3material som inte har genomgått någon annan typ
av konservering än kylning eller frysning.

Förblandning
Förordning (EG) nr 1831/2003

Blandningar av fodertillsatser eller blandningar av
en eller flera fodertillsatser med foderråvaror eller
vatten som används som bärare och som inte är
direkt avsedda för utfodring.

Före detta livsmedel
Förordning (EG) nr 1069/2009

Sådana animaliska biprodukter som omfattas av art 10
f i förordning (EG) nr 1069/2009.

Förbränningsanläggning
Förordning (EU) nr 142/2011

Varje stationär eller mobil teknisk enhet och
utrustning avsedd för värmebehandling av avfall

enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv
2000/76/EG.
Förbränning
Förordning (EU) nr 142/2011

Bortskaffande av animaliska biprodukter eller därav
framställda produkter som avfall i en
förbränningsanläggning enligt definitionen i artikel
3.4 i direktiv 2000/76/EG.

Förbränning för energiproduktion
Förordning (EU) nr 142/2011

Process som innefattar oxidering av bränsle för
utnyttjande av energivärdet i de animaliska
biprodukter eller därav framställda produkter som
inte är avfall.

Företagare
Förordning (EG) nr 1830/2003

En fysisk eller juridisk person som släpper ut en
produkt på marknaden eller som tar emot en
produkt som har släppts ut på marknaden i
gemenskapen, antingen från en medlemsstat eller
från ett tredje land, vid något stadium av
produktions- och distributionskedjan, men inte den
slutliga konsumenten.

Se även livsmedelsföretagare och
foderföretagare.
Förorenade råvaror
Förordning (EU) nr 767/2009

Foder som innehåller en halt av oönskade ämnen
som överskrider den acceptabla nivån enligt
direktiv 2002/32/EG.

Förseglat prov
Förordning (EG) nr 152/2009

Ett prov som förseglats på sådant sätt att det blir
omöjligt att skaffa sig tillträde till provet om inte
förseglingen bryts eller avlägsnas.

Första utsläppande på marknaden
Förordningen (EG) nr 1831/2009

Första gången en tillsats släpps ut på marknaden
efter framställning eller import eller, när en tillsats
har blandats in i foder utan att först ha släppts ut på
marknaden, första gången detta foder släpps ut på
marknaden.

Garantitid
Förordningen (EG) nr 767/2009

Den period under vilken den person som ansvarar
för märkningen garanterar att fodret behåller de
angivna egenskaperna; enbart en garantitid får
anges för fodret som helhet och fastställs på
grundval av garantitiden för var och en av fodrets
beståndsdelar.

Garvning
Förordning (EU) nr 142/2011

Hårdgörande av hudar med vegetabiliska
garvmedel, kromsalter eller andra ämnen såsom
aluminiumsalter, järnsalter, kiselsalter, aldehyder
och kinoner eller andra syntetiska härdare.

Gelatin
Förordning (EG) 142/2011

Naturligt, lösligt protein, gelbildande eller icke
gelbildande, som erhållits genom partiell hydrolys
av kollagen som framställts av ben, hudar och
skinn, senor och ligament från djur.

Genetiskt modifierad
organism(GMO)
Förordning (EG) nr 1829/2003

I den betydelse som fastställs i artikel 2.2 i direktiv
2001/18/EG med undantag av sådana organismer
som erhålls med hjälp av de metoder för genetisk

modifiering som förtecknas i bilaga I B till
direktiv 2001/18/EG.
Genetiskt modifierat foder
Förordning (EG) nr 1829/2003

Foder som innehåller, består av eller framställs av
genetiskt modifierade organismer.

Genetiskt modifierad organism för
användning i foder
Förordning (EG) nr 1829/2003

En genetiskt modifierad organism som kan
användas som foder eller som utgångsmaterial för
framställning av foder.

Godkänd deponi
Förordning (EG) nr 1069/2009

En deponi för vilken ett tillstånd utfärdats i enlighet
med direktiv 1999/31/EG.

Gränsmjölk
Förordning (EG) 142/2011

Blandning av mjölk, mjölkbaserade produkter eller
därav framställda produkter med vatten som
samlats upp under sköljning av mejeriutrustning,
däribland behållare för mejeriprodukter, innan de
rengjorts och desinficerats.

Guano
Förordning (EU) nr 142/2011

Naturlig produkt som har samlats in från
exkrementer från fladdermöss eller vilda sjöfåglar
och som inte har mineraliserats.

Gödningsmedel
Förordning (EG) nr 999/2001

Varje ämne som innehåller animaliska produkter
som används på mark för att främja tillväxten. Det
får innehålla rötningsrester från biogasproduktion
eller kompostering.

Handel
Förordning (EG) 142/2011

Handel med varor mellan medlemsstater enligt
artikel 28 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Helfoder
Förordning (EG) nr 767/2009

Foderblandning som genom sin sammansättning ger
dagsbehovet av näring.

Helkonserverat
sällskapsdjursfoder Förordning
(EU) nr 142/2011

Värmebehandlat sällskapsdjursfoder som är
inneslutet i hermetiskt förslutna behållare.

Hermetiskt försluten behållare
Förordning (EU) nr 142/2011

Behållare som är utformad och avsedd att förhindra
att mikroorganismer tar sig in.

Hydrolyserat protein
Förordning (EG) 142/2011

Polypeptider, peptider och aminosyror samt
blandningar av dessa som erhållits genom hydrolys
av animaliska biprodukter.

Högsta tillåten restmängd (MRL)
Förordning (EG) 1831/2003

Den högsta restkoncentration av en tillsats använd i
foder som gemenskapen kan godta som lagligt
tilllåten eller erkänna som acceptabel i eller på ett
livsmedel.

Icke livsmedelsproducerande djur
Förordning (EG) nr 767/2009

Djur som utfodras, föds upp eller hålls men inte
används som livsmedel, t.ex. pälsdjur,
sällskapsdjur, laboratoriedjur, zoodjur och
cirkusdjur.

Identitetskontroll
Förordning (EG) nr 882/2004

Okulärbesiktning för att kontrollera att de intyg
eller andra dokument som åtföljer sändningen
överensstämmer med sändningens märkning och
innehåll.

Import
Förordning (EG) nr 882/2004

Övergång till fri omsättning av foder eller livsmedel
eller avsikten att låta foder eller livsmedel övergå
till fri omsättning i den mening som avses i artikel
79 i förordning (EEG) nr 2913/92 i ett av de
territorier som förtecknas i bilaga I.

Införsel
Förordning (EG) nr 882/2004

Import enligt definitionen i punkt 15 och
hänförande av varor till de tullförfaranden som
anges i artikel 4.16 b-4.16 f i förordning (EEG) nr
2913/92, samt även införsel i frizoner och frilager.

SJVFS 2006:81

Begreppet avser foder som antingen importeras
eller som förs in i Sverige från ett land som är
medlem av Europeiska unionen (EU) eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Inspektion
Förordning (EG) nr 882/2004

Undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel,
djurhälsa och djurskydd för att kontrollera
efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna
avseende djurhälsa och djurskydd.

Kategori
Förordning (EG) nr 999/2001

Någon av de klassificeringskategorier som avses i
kapitel C i bilaga II.

Kartläggning
Förordning (EG) nr 882/2004

Planerad undersökning som görs för att få en
överblick av hur foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd efterlevs.

Koccidiostatika och
histomonostatika
Förordning (EG) nr 1831/2003

Ämnen avsedda att döda eller hindra protozoer.

Kollagen
Förordning (EG) 142/2011

Proteinbaserad produkt som framställts av hudar,
skinn, ben och senor från djur.

Kompletteringsfoder
Förordning (EG) nr 767/2009

Foderblandning med högt innehåll av vissa ämnen
men som genom sin sammansättning bara
tillgodoser dagsbehovet av näring om det ges i
kombination med annat foder.

Komposteringsanläggning
Förordning (EU) nr 142/2011

En anläggning där animaliska biprodukter eller
därav framställda produkter åtminstone utgör en del
av det material som genomgår biologisk
nedbrytning under aeroba förhållanden.

Kött- och benmjöl
Förordning (EG) 142/2011

Animaliskt protein som framställts genom
bearbetning av kategori 1- eller kategori 2-material
enligt en av bearbetningsmetoderna i kapitel III i
bilaga IV.

Kontroll
Förordning (EG) nr 882/2004

Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts,
genom undersökning och bedömning av sakligt
underlag.

Kontrollorgan
Förordning (EG) nr 882/2004

En oberoende tredje part till vilken den behöriga
myndigheten har delegerat vissa
kontrolluppgifter.

Kontrollplan
Förordning (EG) nr 882/2004

En av den behöriga myndigheten upprättad
beskrivning med allmän information om hur dess
offentliga kontrollsystem är uppbyggt och
organiserat.

Kontrollprov
Förordning (EG) nr 1829/2003

En genetiskt modifierad organism eller dess
genetiska material(positivt prov) och den
moderorganism eller dess genetiska material som
har använts för den genetiska modifieringen
(negativt prov)

Konventionell motsvarighet
Förordning (EG) nr 1829/2003

Ett liknande livsmedel eller foder som framställs
utan hjälp av genetisk modifiering och som under
långt tid inneburet säker användning.

Laboratoriereagens
Förordning (EU) nr 142/2011

Förpackad produkt, färdig att tas i bruk, som
innehåller animaliska biprodukter eller därav
framställda produkter och som sådan eller i
kombination med ämnen av icke-animaliskt
ursprung är avsedd för specifik användning i
laboratorier som reagens eller reagensprodukt,
kalibrerings- eller kontrollmaterial för påvisande,
mätning, undersökning eller framställning av andra
ämnen.

Laboratorieprov
Förordning (EG) nr 152/2009

Ett prov som är avsett för laboratoriet (såsom det
tagits emot av laboratoriet) och som kan vara det
slutliga provet, det reducerade provet eller
samlingsprovet.

Lagring av framställda produkter
Förordning (EG) nr 1069/2009

Driftansvariga ska se till att anläggningar som de
har kontroll över godkänns av den behöriga
myndigheten i de fall då dessa anläggningar
bedriver verksamhet av ett eller flera av följande
slag:

Art. 24.1.j Godkännande av
anläggning

Lagring av framställda produkter avsedda för
i)

bortskaffande genom deponering eller
förbränning eller för återvinning eller
bortskaffande genom samförbränning,
ii) användning som bränsle vid förbränning för
energiproduktion,
iii) användning som foder, med undantag för
anläggningar som godkänts eller registrerats i
enlighet med förordning (EG) nr 183/2005,

iv) användning som organiska gödningsmedel och
jordförbättringsmedel, med undantag för
lagring direkt på platsen där de ska spridas.
Lagring av foder innehållande
läkemedel
SJVFS 2006:81

Lagring av foder innehållande läkemedel hos
foderleverantörer, legotillverkare, butik eller lager.

Legotillverkare
SJVFS 2006:81

Den som tillverkar foder på annans uppdrag utan att
vara ansvarig för fodrets utsläppande på
marknaden.

Likvärdighet
Förordning (EG) nr 882/2004

Olika systems eller åtgärders förmåga att uppnå
samma mål; likvärdig: olika system eller åtgärder
som kan uppnå samma mål.

Livsmedel
Förordning (EG) nr 178/2002
Art. 2

I denna förordning avses med livsmedel alla ämnen
eller produkter, oberoende av om de är bearbetade,
delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda
att eller rimligen kan förväntas att förtäras av
människor.
Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla
ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt tillförts
livsmedlet under dess framställning, beredning eller
behandling. Livsmedel inbegriper vatten från och
med den punkt där värdena skall iakttas enligt
artikel 6 i direktiv 98/83/EG och utan att kraven i
direktiv 80/778/EEG och 98/83/EG åsidosätts.
Livsmedel inbegriper inte
a) foder,
b) levande djur, utom om de har behandlats för att
släppas ut på marknaden som livsmedel,
c) växter före skörd,
d) läkemedel i den mening som avses i rådets
direktiv 65/65/EEG och 92/73/EEG,
e) kosmetika i den mening som avses i rådets
direktiv 76/768/EEG,
f) tobak och tobaksprodukter i den mening som
avses i rådets direktiv89/622/EEG,
g) narkotika eller psykotropa ämnen i den mening
som avses i Förenta nationernas allmänna
narkotikakonvention från 1961 och i Förenta
nationernas konvention från 1971 om psykotropa
ämnen,
h) restsubstanser och främmande ämnen.

Livsmedelslagstiftning
Förordning (EG) nr 178/2002

Lagar och andra författningar om livsmedel i
allmänhet, och livsmedelssäkerhet i synnerhet, både
på gemenskapsnivå och på nationell nivå. Denna
förordning omfattar även alla stadier i produktions-,
bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel
och även foder som produceras för
livsmedelsproducerande djur eller som dessa
utfodras med.

Livsmedelsproducerande djur
Förordning (EG) nr 767/2009

Djur som utfodras, föds upp eller hålls för att
användas som livsmedel, även djur som inte
används som livsmedel men hör till en ras som
normalt används som livsmedel inom
gemenskapen.

Läkemedel
Läkemedelslagen 2015:315

Varje substans eller kombination av substanser som
-

tillhandahålls med uppgift om att den har
egenskaper för att förebygga eller behandla
sjukdom hos människor eller djur, eller
kan användas på eller tillföras människor eller
djur i syfte att återställa, korrigera eller
modifiera fysiologiska funktioner genom
farmakologisk, immunologisk eller metabolisk
verkan eller för att ställa diagnos.

-

Mag- och tarminnehåll
Förordning (EU) nr 142/2011

Innehåll från däggdjur och strutsfåglars mage och
tarmar.

Maskinurbenat kött eller ”MSM”
Förordning (EG) nr 999/2001

Produkt som framställs genom att kött avlägsnas
från köttben efter urbening med mekaniska metoder
som medför att muskelfiberstrukturen försvinner
eller förändras.

Matavfall
Förordning (EU) nr 142/2011

Alla typer av matavfall, inklusive använd matolja,
från restauranger, storkök och andra typer av kök,
inbegripet centralkök och hushållskök.

Mellanhantering
Förordning (EU) nr 142/2011

Driftansvariga ska se till att anläggningar som står
under deras kontroll och som har godkänts av den
behöriga myndigheten uppfyller kraven i följande
kapitel i bilaga IX till den här förordningen när de
bedriver en eller flera av följande verksamheter som
anges i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1069/2009:

Den verksamhet som beskrivs i
artikel 19.b

Kapitel II när de i enlighet med artikel 24.1 i i den
förordningen lagrar animaliska biprodukter och när
de genom de följande verksamheterna i artikel 24.1
h i den förordningen hanterar animaliska
biprodukter efter det att de samlats in:
i)
ii)
iii)
iv)

Sortering.
Styckning.
Kylning.
Frysning.

v) Saltning.
vi) Konservering på annat sätt.
vii) Borttagning av hudar och skinn eller av
specificerat riskmaterial.
viii) Verksamhet som inbegriper hantering av
animaliska biprodukter och som utförs i
överensstämmelse med skyldigheterna enligt
unionens veterinärlagstiftning.
ix) Hygienisering/pastörisering av animaliska
biprodukter som är avsedda för omvandling
till biogas/kompostering, innan sådan
omvandling eller kompostering i enlighet
med bilaga V till den här förordningen sker i
en annan anläggning.
x) Siktning.
Mellanprodukt
Förordning (EU) nr 142/2001

Framställd produkt
a)

som är avsedd för användning vid
tillverkning av läkemedel,
veterinärmedicinska läkemedel,
medicintekniska produkter för medicinska
och veterinära ändamål, aktiva
medicintekniska produkter för implantation,
medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik för medicinska och veterinära
ändamål, laboratoriereagenser och
kosmetiska produkter
i)

som material i en tillverkningsprocess
eller i den slutliga framställningen av
en slutprodukt,

ii) vid valideringen eller verifieringen
under en tillverkningsprocess, eller
iii) vid kvalitetskontrollen av en
slutprodukt,
b) som har kommit så långt i utformnings-,
omvandlings- och framställningsprocessen
att materialet kan anses som en framställd
produkt och användas antingen direkt eller
som komponent i en produkt för de ändamål
som avses i led a,
c)

som dock behöver framställas eller
omvandlas ytterligare, till exempel blandas,
ytbehandlas, sättas ihop eller förpackas för
att produkten ska vara lämplig att släppas ut
på marknaden eller tas i bruk som läkemedel,
veterinärmedicinskt läkemedel,
medicinteknisk produkt för medicinska och

veterinära ändamål, aktiv medicinteknisk
produkt för implantation, medicinteknisk
produkt för in vitro-diagnostik för
medicinska och veterinära ändamål,
laboratoriereagens respektive kosmetisk
produkt.
Mikroorganismer
Förordning (EU) 1831/2003

Kolonibildande mikroorganismer.

Mineralfoder
Förordning (EG) nr 767/2009)

Kompletteringsfoder som innehåller minst 40 %
råaska.

Mjölknäring
Förordning (EG) nr 767/2009

Foderblandning som, i torr form eller efter
utspädning med en viss mängd vätska, ges till
ungdjur som ett tillägg till eller ersättning för mjöl
efter kolostrum eller till ungdjur såsom kalvar,
lamm eller killingar avsedda för slakt.

Märkningen
Förordning (EG) nr 767/2009

Varje text, uttryck, varumärke, märkesnamn, bild
eller symbol som beskriver ett foder och som anger
denna information oavsett medium såsom på
förpackning, behållare, anslag, etikett, dokument,
förslutningsdon eller på Internet och som avser eller
åtföljer i fråga, inbegripet för annonseringsändamål.

Naturgödsel
Förordning (EG) nr 1069/2009

Alla slags exkrementer och/eller urin från
produktionsdjur, utom från odlad fisk, med eller
utan strö.

Obehandlade hudar och skinn
Förordning (EU) nr 142/2011

Alla typer av hud- och underhudsvävnad som inte
har genomgått någon annan behandling än
styckning, kylning eller frysning.

Obehandlade fjädrar och delar av
fjädrar
Förordning (EU) nr 142/2011

Andra fjädrar och delar av fjädrar och delar av
fjädrar som behandlats
a)

med ånga, eller

b) med någon annan metod som säkerställer att
inga oacceptabla risker kvarstår.
Obehandlad ull
Förordning (EU) nr 142/2011

Annan ull än ull som har
a)

fabrikstvättats,

b) erhållits genom garvning, eller
c)

behandlats med någon annan metod som
säkerställer att inga oacceptabla risker
kvarstår,

d) framställts från andra djur än svin och har
fabrikstvättats genom nedsänkning av ullen i

en serie av bad med vatten, tvål och
natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eller
e)

framställts från andra djur än svin och är
avsedd att skickas direkt till en anläggning
som tillverkar framställda produkter av ull
för textilindustrin och som har behandlats
med minst en av följande metoder:
i) Kemisk hårborttagning med släckt kalk
eller natriumsulfid
ii) Rökning med formaldehyd i en
hermetiskt försluten kammare i minst 24
timmar.
iii) Industriell rengöring genom nedsänkning
av ullen i ett vattenlösligt
rengöringsmedel som håller 60–70 °C.
iv) Lagring, där frakttiden får inräknas, vid
37 °C i 8 dagar, 18 °C i 28 dagar eller 4
°C i 120 dagar.

Obehandlat hår
Förordning (EU) nr 142/2011

Annat hår än hår som har
a)

fabriktvättats,

b) erhållits genom garvning, eller
c)

behandlats med någon annan metod som
säkerställer att inga oacceptabla risker
kvarstår,

d) framställts från andra djur än svin och har
fabrikstvättats genom nedsänkning av håret i
en serie av bad med vatten, tvål och
natriumhydroxid eller kaliumhydroxid, eller
e)

framställts från andra djur än svin och är
avsett att skickas direkt till en anläggning
som tillverkar framställda produkter av hår
för textilindustrin och som har behandlats
med minst en av följande metoder:
i)

Kemisk hårborttagning med släckt kalk
eller natriumsulfid.

ii)

Rökning med formaldehyd i en
hermetiskt försluten kammare i minst
24 timmar.

iii) Industriell rengöring genom
nedsänkning av håret i ett vattenlösligt
rengöringsmedel som håller 60–70 °C

iv) Lagring, där frakttiden får inräknas, vid
37 °C i 8 dagar, 18 °C i 28 dagar eller 4
°C i 120 dagar.
Obehandlade svinborst
Förordning (EU) nr 142/2011

Andra svinborst än svinborst som har
a) fabrikstvättats,
b) erhållits genom garvning, eller
c) behandlats med någon annan metod som
säkerställer att inga oacceptabla risker kvarstår
(förordning (EU) nr 142/2011).

Offentlig kontroll
Förordning (EG) nr 882/2004

Varje form av kontroll som utförs av den behöriga
myndigheten eller av gemenskapen i syfte att
kontrollera efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd.

Officiell certifiering
Förordning (EG) nr 882/2004

Det förfarande enligt vilket den behöriga
myndigheten eller de kontrollorgan som godkänts
för denna uppgift ger en skriftlig, elektronisk eller
likvärdig försäkran om överensstämmelse.

Officiell veterinär

En veterinär som förordnats av den behöriga
centrala myndigheten i ett land.

Omhändertagande
Förordning (EG) nr 882/2004

Det förfarande enligt vilket den behöriga
myndigheten säkerställer att foder eller livsmedel
inte flyttas eller manipuleras i avvaktan på beslut
om dess destination och som innefattar foder-och
livsmedelsföretagares lagring i enlighet med
instruktioner från den behöriga myndigheten.

Organiska gödningsmedel och
jordförbättringsmedel
Förordning (EG) nr 1069/2009

Olika material av animaliskt ursprung som, vart och
ett för sig eller tillsammans, används för att
bibehålla eller förbättra växternas
näringsförsörjning samt jordens fysikaliska och
kemiska egenskaper och biologiska aktivitet. Dessa
material kan bestå av naturgödsel, ickemineraliserad guano, mag- och tarminnehåll,
kompost och rötrester.

Parti
Förordningarna (EG) nr 767/2009

En identifierbar mängd foder som konstaterats ha
gemensamma egenskaper som ursprung, sort,
förpackningsmetod, förpackare, avsändare eller
märkning; när det gäller en produktionsprocess: en
produktionsenhet från ett och samma
tillverkningsställe som framställts med samma
produktionsparametrar, eller ett antal sådana
enheten som producerats samtidigt och lagrats
tillsammans.

Förordning (EU) nr 252/2012

En identifierbar mängd livsmedel från en och
samma leverans som vid offentlig kontroll uppvisar
samma egenskaper, exempelvis i fråga om
ursprung, sort, emballeringsmetod, förpackare,
avsändare eller märkning. När det gäller fisk och
fiskeriprodukter, ska även fiskarnas storlek vara
jämförbar. Om fiskarnas storlek och vikt inte är
jämförbara inom en sändning får sändningen
visserligen betraktas som ett och samma parti, men
ett särskilt provtagningsförfarande måste tillämpas.

Passiv övervakning
Förordning (EG) nr 999/2001

Rapportering av alla djur som misstänks ha
infekterats av TSE och, där TSE inte kan uteslutas
med hjälp av kliniska undersökningar,
laboratorietestning av sådana djur.

Presentation
Förordning (EG nr 767/2009

Form, utseende eller förpackningsmetod och de
förpackningsmaterial som använts för fodret samt
det sätt på vilket det arrangerats och uppvisats.

Primärproducent
SJVFS 2006:81

Foderföretagare inom primärproduktionen.

Primärproduktion
Förordning (EG) nr 178/2002

Produktion, uppfödning eller odling av
primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och
produktion av livsmedelsproducerande djur före
slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter
omfattas också.

Primärproduktion av foder
Förordning (EG) nr 183/2005

Produktion av jordbruksprodukter, särskilt odling,
skörd, mjölkning, uppfödning av djur (före slakt)
eller fiske som enbart resulterar i produkter som
inte genomgår någon hantering efter det att de har
skördats, insamlats eller fångats, med undantag av
enkel fysisk behandling.

Processad foderråvara
SJVFS 2006:81

Foderråvara som har genomgått en mekanisk
och/eller kemisk bearbetning; som processad
foderråvara räknas inte foderråvaror som enbart har
genomgått en torkningsprocess.

Processhjälpmedel
Förordning (EG) nr 1831/2003

Alla ämnen som inte i sig används som foder, men
som används avsiktligt vid bearbetning av foder
eller foderråvaror för att uppnå ett visst tekniskt mål
under behandlingen eller bearbetningen och som
kan resultera i en oavsiktlig men tekniskt sett
oundviklig förekomst av restsubstanser eller derivat
därav i slutprodukten, förutsatt att dessa
restsubstanser inte inverkar negativt på djurs och
människors hälsa eller på miljön och inte har någon
teknisk inverkan på slutprodukten.

Produkter framställda av
vegetabiliska oljor
Förordning (EU) nr 225/2012

Andra produkter framställda av vegetabiliska
råoljor eller återvunna vegetabiliska oljor genom
oleokemisk bearbetning eller biodieselbearbetning
eller destillation eller kemisk eller fysikalisk
raffinering än raffinerad olja.

Produkt för in vitro-diagnostik
Förordning (EU) nr 142/2011

Förpackade produkter, färdiga att tas i bruk, som
innehåller en blodprodukt eller en annan animalisk
biprodukt, och som – enskilt eller i kombination –
används som reagens, reagensprodukter,
kalibreringsmedel, kit eller varje annan typ av
system, och som är avsedda att användas in vitro
vid undersökning av prover från människor eller
djur, och som enbart eller huvudsakligen ska
användas för diagnos av fysiologiskt tillstånd,
hälsotillstånd, sjukdomar eller genetiska defekter
eller för att fastställa säkerhet och förenlighet med
olika reagenser. Hit räknas inte donerade organ
eller donerat blod.

Produktionsdjur
Förordning (EG) 1069/2009

a) alla djur som hålls, göds eller föds upp av
människor och används för framställning av
livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn
eller andra produkter som fås från djur eller
för annat ändamål inom jordbruket,
b) hästdjur.

Prover för forskning och
diagnostik
Förordning (EU) nr 142/2011

Animaliska biprodukter och därav framställda
produkter som är avsedda för följande ändamål:
undersökning i samband med diagnostisk
verksamhet eller analys för att främja den
vetenskapliga och tekniska utvecklingen i samband
med undervisning eller forskning.

Provmängd
Förordning (EG) nr 152/2009

Ett parti eller en identifierad del av partiet eller
delpartiet.

Provtagning
Förordning (EG) nr 999/2001

Provtagning, med statistiskt korrekt underlag, från
djur eller deras omgivning eller från animaliska
produkter för att ställa en sjukdomsdiagnos eller
fastställa släktskap, övervaka hälsan samt
kontrollera frånvaron av mikrobiologiska agenser
eller vissa material i animaliska produkter.

Provtagning för analys
Förordning (EG) nr 882/2004)

Insamling av prov från foder eller livsmedel eller
något annat ämne (inbegripet från miljön) som är
relevant för produktion, bearbetning och
distribution av foder eller livsmedel eller djurhälsa
för att genom analys kontrollera efterlevnaden av
foder- eller livsmedelslagstiftningen och
bestämmelserna om djurhälsa.

Pälsdjur
Förordning (EU) nr 142/2011

Djur som hålls eller föds upp för pälsproduktion
och som inte används som livsmedel.

Förordning (EG) nr 767/2009

Icke livsmedelsproducerande djur som utfodras,
föds upp eller hålls för pälsproduktion och som inte
används som livsmedel.

Restprodukter från förbränning
och samförbränning
Förordning (EU) nr 142/2011

Restprodukter enligt definitionen i artikel 3.13 i
direktiv 2000/76/EG som uppstår i förbränningseller samförbrännings-anläggningar där animaliska
biprodukter eller därav framställda produkter
behandlas.

Reducerat prov
Förordning (EG) nr 152/2009

En del av samlingsprovet som erhållits ur detta
genom representativ reduktion.

Kontrollorgan
Förordning (EG) nr 882/2004)

En systematisk och oberoende undersökning för att
avgöra om verksamheter och resultat från dessa
överensstämmer med planerade åtgärder och om
åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och
är lämpliga för att nå målen.

Revision
Förordning (EG) nr 882/2004)

En systematisk och oberoende undersökning för att
avgöra om verksamheter och resultat från dessa
överensstämmer med planerade åtgärder och om
åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och
är lämpliga för att nå målen.

Risk
Förordning (EG) nr 178/2002

Funktion av sannolikheten för en negativ
hälsoeffekt och denna effekts allvarlighetsgrad till
följd av en fara.

Riskanalys
Förordning (EG) nr 178/2002

Förfarande som består av tre sammanhängande
delar, nämligen riskbedömning, riskhantering och
riskkommunikation.

Riskbedömning
Förordning (EG) nr 178/2002

Vetenskapligt baserat förfarande som består av fyra
steg: bestämning av faror, beskrivning av faror,
bedömning av exponeringen och beskrivning av
risken.

Riskhantering
Förordning (EG) nr 178/2002

Förfarande, till skillnad från riskbedömning, där
olika strategiska alternativ vägs i samråd med
berörda parter med beaktande av riskbedömning
och andra berättigade faktorer och där vid behov
lämpliga alternativ för förebyggande och kontroll
väljs.

Riskkommunikation
Förordning (EG) nr 178/2002

Interaktivt utbyte under hela riskanalysförfarandet
av information och synpunkter om faror och risker,
riskrelaterade faktorer och riskuppfattning mellan
riskvärderare, riskhanterare, konsumenter, foderoch livsmedelsföretag, universitet och andra
berörda parter, inbegripet redogörelse för resultaten

av riskbedömningen och grundvalen för
riskhanteringsbeslut.
Rötrest
Förordning (EU) nr 142/2011

Restprodukt från omvandling av animaliska
biprodukter i en biogasanläggning.

Samförbränning
Förordning (EU) nr 142/2011

Återvinning eller bortskaffande av animaliska
biprodukter eller därav framställda produkter, om
de är avfall, i en samförbrännings-anläggning.

Samförbränningsanläggning
Förordning (EU) nr 142/2011

Varje stationär eller mobil anläggning vars
huvudsakliga ändamål är energialstring eller
tillverkning av materiella produkter enligt
definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2000/76/EG.

Samlingsprov
Förordning (EG) nr 152/2009

En blandning av delprov som tagits från samma
provmängd.

Sats
Förordning (EU) nr 142/2011

En produktionsenhet som producerats i en och
samma anläggning enligt enhetliga
produktionsparametrar, såsom materialets ursprung,
eller ett antal sådana enheter, om de har producerats
i en kontinuerlig process i en och samma
anläggning och har lagrats tillsammans som en
lastenhet.

Slaktkropp
Förordning (EG) nr 1069/2009

Slaktkropp enligt definitionen i punkt 1.9 i bilaga I
till förordning (EG) nr 853/2004

Förordning (EG) nr 853/2004,
bilaga I, 1.9

Kroppen av ett djur efter avlivning och
uppslaktning.

Slam från centrifugering eller
separering Förordning (EG) nr
1069/2009

Material som tillvaratagits som en biprodukt när
obehandlad mjölk renas och separeras till
skummjölk och grädde.

Slutligt prov
Förordning (EG) nr 152/2009

En del av det reducerade provet eller av det
homogeniserade samlingsprovet.

Snabbtest
Förordning (EG) nr 999/2001

De analysmetoder som avses i kapitel C.4 i bilaga
X och som ger ett resultat inom 24 timmar.

Specificerat riskmaterial
Förordning (EG) nr 999/2001

De vävnader som specificeras i bilaga V. Om inte
annat anges, skall produkter som innehåller eller
härrör från dessa vävnader inte inbegripas i denna
definition.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Specificerat riskmaterial enligt definitionen i artikel
3.1 g i förordning (EG) nr 999/2001.

Spårbarhet
Förordning (EG) nr 178/2002

Möjlighet att spåra och följa livsmedel, foder,
livsmedelsproducerande djur eller ämnen som är
avsedda att eller kan förväntas ingå i ett livsmedel
eller ett foder genom alla stadier i produktions-,
bearbetnings- och distributionskedjan.

Förordning (EG) nr 1830/2003

Att genetiskt modifierade organismer och produkter
som är framställda av genetiskt modifierade

organismer kan spåras vid utsläppandet på
marknaden i alla stadier av hela produktions-och
distributionskedjan.
Stadier i produktions-,
bearbetnings- och
distributionskedjan
Förordning (EG) nr 178/2002

Alla stadier, inbegripet import, från och med
primärproduktion av ett livsmedel till och med dess
lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande
till slutkonsumenten och, när det är relevant,
import, produktion, framställning, lagring,
transport, distribution, försäljning och
tillhandahållande av foder.

Sällskapsdjur
Förordning (EG) nr 767/2009

Icke livsmedelsproducerande djur som är av en art
som utfodras, föds upp eller hålls, men normalt inte
används som livsmedel inom gemenskapen.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Djur av sådana arter som, utan att användas som
livsmedel, i normala fall hålls och föds upp av
människor i annat syfte än användning som
produktionsdjur.

Särskilt näringsbehov (dietfoder)
Förordning (EG) nr 767/2009

Syftet att tillfredsställa det särskilda näringsbehovet
hos djur vars upptagningsförmåga och
ämnesomsättning är eller kan vara tillfälligt eller
permanent störd och som därför behöver foder som
är lämpat för dem.

Sällskapsdjur
Förordning (EG) nr 1069/2009

Djur av sådana arter som, utan att användas som
livsmedel, i normala fall hålls och föds upp av
människor i annat syfte än användning som
produktionsdjur.

Sällskapsdjursfoder
Förordning (EG) 142/2011

Annat foder än det material som avses i artikel 24.2
som används som foder för sällskapsdjur samt
tuggben som består av animaliska biprodukter eller
därav framställda produkter som
a) innehåller annat kategori 3-material än sådant
som avses i artikel 10 n, o och p i förordning (EG)
nr 1069/2009, och
b) kan innehålla importerat kategori 1-material
bestående av animaliska biprodukter som
framställts av djur som varit föremål för illegal
behandling enligt definitionen i artikel 1.2 d i
direktiv 96/22/EG eller artikel 2 b i direktiv
96/23/EG.

Taxidermi
Förordning (EG) 142/2011

Konsten att preparera, fylla ut och montera
djurskinn så att de ser levande ut och så att det inte
överförs oacceptabla risker för människors och
djurs hälsa genom det monterade skinnet.

Transmissibel spongiform
encefalopati (TSE)
Förordning (EG) nr 999/2001

Samtliga former av transmissibel spongiform
encefalopati utom de som människor kan drabbas
av.

Förordning (EG) nr 1069/2009

Alla typer av transmissibel spongiform encefalopati
enligt definitionen i artikel 3.1 a i förordning (EG)
nr 999/2001.

Tuggben
Förordning (EG) 142/2011

Produkter avsedda för sällskapsdjur att tugga på och
som tillverkats av ogarvade hudar och skinn från
hovdjur eller av annat material av animaliskt
ursprung.

Transitering
Förordning (EG) nr 1069/2009

Förflyttning genom gemenskapen från ett
tredjelands territorium till ett territorium i ett annat
tredjeland, utom med båt eller flyg.

Trycksterilisering
Förordning (EG) nr 1069/2009

Bearbetning av animaliska biprodukter, efter
sönderdelning till en partikelstorlek på högst 50 mm
till en kärntemperatur på mer än 133 °C i minst 20
minuter utan avbrott och vid ett tryck (absolut) på
minst 3 bar.

Unik identitetsbeteckning
Förordning (EG) nr 1830/2003

En enkel numerisk eller alfanumerisk kod som
tjänar till att identifiera en genetiskt modifierad
organism med utgångspunkt från den godkända
transformatonshändelse från vilken organismen har
utvecklats, och som ger möjlighet att inhämta
specifika uppgifter om den genetiskt modifierade
organismen.

Utsmält fett
Förordning (EU) nr 142/2011

Antingen fett som framställts genom bearbetning av
a) animaliska biprodukter, eller
b) produkter avsedda som livsmedel som den
driftansvarige har avsett för andra ändamål
än som livsmedel

Uppsamlingscentraler
Förordning (EU) nr 142/2011

Andra anläggningar än bearbetnings-anläggningar
där de animaliska biprodukter som avses i artikel
18.1 i förordning (EG) nr 1069/2009 samlas in i
syfte att användas för utfodring av de djur som
avses i samma artikel.

Artikel 23.2 c

De djur som avses i stycke a är följande:
-

djurparksdjur,

-

cirkusdjur,

-

andra kräldjur och rovfåglar än
djurparksdjur och cirkusdjur,

-

pälsdjur,

-

vilda djur vars kött inte är avsett som
livsmedel

-

hundar från etablerade kennlar eller
grupper av sådana hundar som jakt- eller
draghundar,

-

fluglarver som skall användas som fiskagn.

Utsläppande på marknaden
Förordning (EG) nr 178/2002

Innehav av livsmedel eller foder för försäljning,
inbegripet utbjudande till försäljning eller varje
annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte,
samt försäljning, distribution och andra former av
överlåtelse.

Förordning (EG) nr 1829/2003

Innehav av livsmedel eller foder för försäljning,
inbegripet utbjudande till försäljning eller varje
annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte,
samt försäljning, distribution och andra former av
överlåtelse.

Förordning (EG) nr 1069/2009

All verksamhet som syftar till att sälja animaliska
biprodukter eller därav framställda produkter till
tredje man i gemenskapen eller varje annan form av
överlåtelse mot betalning eller utan motprestation
till sådan tredje man eller lagring för leverans till
sådan tredje man.

Tillverkningsparti (parti)
SJVFS 2006:81

Vart och ett av de partier som tillverkats satsvis
eller det parti som vid kontinuerlig tillverkning
tillverkats inom ett dygn.

Tredje land

Land som inte hör till Europeiska gemenskapens
tullområde enligt artikel 3 till rådets förordning (EEG)
nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen och från vilket införsel inte är förbjuden
enligt 4 § 1 – 2 förordningen (1994:1830) om införsel
av levande djur m.m.

Utfodring av djur
Förordning (EG) nr 767/2009

Fodertillförsel via munnen till djurets
magtarmkanal i syfte att täcka djurets näringsbehov
och/eller upprätthålla produktiviteten hos normalt
friska djur.

Utgångsmaterial
Förordning (EG) nr 999/2001

Råvaror eller andra animaliska produkter från vilka
eller med vars hjälp de produkter som avses i artikel
1.2 a och 1.2 b framställs.

Utsläppande på marknaden
Förordning (EG) nr 178/2002

Innehav av livsmedel eller foder för försäljning,
inbegripet utbjudande till försäljning eller varje
annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte,
samt försäljning, distribution och andra former av
överlåtelse.

Förordning (EG) nr 1069/2009

All verksamhet som syftar till att sälja animaliska
biprodukter eller därav framställda produkter till

tredje man i gemenskapen eller varje annan form av
överlåtelse mot betalning eller utan motprestation
till sådan tredje man eller lagring för leverans till
sådan tredje man.
Varuprover
Förordning (EU) nr 142/2011

Animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter avsedda för särskilda undersökningar
eller analyser som godkänts av den behöriga
myndigheten i enlighet med artikel 17.1 i
förordning (EG) nr 1069/2009 för genomförande av
en produktionsprocess, inklusive bearbetning av
animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter, utveckling av foder, sällskapsdjursfoder
eller därav framställda produkter, eller testning av
maskiner eller utrustning,
framställer foder eller produkter till andra ändamål
än som livsmedel och foder, eller
bearbetade animaliska biprodukter eller därav
framställda produkter.

Vattenlevande djur
Förordning (EG) nr 1069/2009
enligt art. 3.1 e i direktiv
2006/88/EG

i) fisk som tillhör överklassen Agnatha och
klasserna Chondrichthyes och Osteichthyes,
ii) blötdjur som tillhör stammen Mollusca,
iii)kräftdjur som tillhör understammen Crustacea

Verifiering
Förordning (EG) nr 882/2004

Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts,
genom undersökning och bedömning av sakligt
underlag.

Vilda djur
Förordning (EG) 1069/2009

Djur som inte hålls av människor.

Visningsobjekt
Förordning (EU) 142/2011

Animaliska biprodukter eller därav framställda
produkter avsedda för utställningsändamål eller
konstnärlig verksamhet.

Växtmedier
Förordning (EU) 142/2011

Material, inklusive blomjord, utom jord in situ, som
växter odlas i och som används oberoende av jord
in situ.

Åtgärdströsklar
SJVFS 2006:81

Halter eller nivåer som anger när den som är
ansvarig för det aktuella foderpartiet är skyldig att
utreda orsaken till en specifik kontamination och
om möjligt vidta åtgärder för att reducera eller
eliminera densamma.

Övervakning
Förordning (EG) nr 882/2004

Noggrann granskning av ett eller flera foder- eller
livsmedelsföretag, foder- eller livsmedelsföretagare
och deras verksamhet.

