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Modtager(e): ANIS’ institutledelse

Notat

Angående: Registrering som importør/eksportør af animalske
biprodukter (ABP) samt tilladelse til at anvende animalske biprodukter i
forsknings- og undervisningssammenhæng i EU/EØS
Baggrund
Tidligere har registrering og tilladelse som importør/eksportør af animalske
biprodukter (fx mælk, blod, plasma/serum, urin, væv, organer) samt tilladelse til at
anvende disse animalske biprodukter i forsknings- og undervisningssammenhæng i
EU/EØS omfattet hele AU, men Fødevarestyrelsen (FVST) har besluttet, at tilladelser
nu skal gives på institutniveau.
ANIS har derfor haft besøg af en tilsynsførende dyrlæge fra FVST, som har udfærdiget en veterinær kontrolrapport, og ANIS er efterfølgende blevet registreret som importør/eksportør (Virksomhedsregistrering efter art. 23 i ABPR - bilag 1).
ANIS’ tilladelse omfatter, jf. bilag 2
• Importør/eksportørregistrering af animalske biprodukter fra/til andre virksomheder, der er registreret efter art. 17 indenfor EU/EØS.
• Registrering som transportør af animalske biprodukter i art.-17-sammenhæng.
• Generel tilladelse til anvendelse af animalske biprodukter efter, art. 17 i ABPR i
forsknings- og undervisningssammenhæng.
• Generel tilladelse efter artikel 18 i ABR til fodring af dyr i forsøg
ANIS’ enhedstilladelser omfatter IKKE
• Omsætning af patogenholdigt materiale samt anvendelse af kategori-1-materiale
skal afklares med FVST mht. betingelser og tilladelser.
• Omsætning fra områder, der er underlagt omsætningsrestriktioner pga. smitsom
sygdom, skal ligeledes afklares med FVST i de konkrete tilfælde.
• Import fra 3. lande skal i ALLE tilfælde afklares med FVST – dvs. indsendelse af
ansøgning om specifik tilladelse til import af navngivne materialer fra navngivne
oprindelsessteder.
Ved tvivl i en aktuel sag, så send en mail med forespørgsel til 10@fvst.dk
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Hvad betyder dette for ANIS’ forskere
Af hensyn til sporbarhed skal ANIS føre en fælles log for til enhver tid at kunne dokumentere, hvorfra/-til vi importerer/eksporterer animalske biprodukter. Denne vil
blive holdt opdateret af Sekretariatet. Hvor ANIS har tilladelse betyder det en hurtigere sagsgang, idet forskerne blot skal søge instituttet (KLI) om tilladelser med
mindst følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•

Dato for import
Evt. periode for import
Hvad der importeres
Ansvarlig forsker i ANIS
Hvorfra prøverne kommer (samarbejdspartner, land)
Ansvarlig forsker hos samarbejdspartner (inkl. e-mailadresse)
Hvad sker der med prøverne efter anvendelse

Hvor ANIS’ tilladelse ikke dækker, skal der fortsat søges hos FVST. Kopi af tilladelse
sendes til KLI med cc til Karin V. Østergaard.
Nyttige links:
Link til dyresundhed og -sygdomme på FVST's hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx?Indgang=
Dyr&Indgangsemne=Dyresundhed+og+dyresygdomme&På dette link findes emnesider om de enkelte husdyrsygdomme, herunder lidt om forekomst.
Bilag
Bilag 1. AU, ANIS, eksportør/ importørregistrering
Bilag 2. Kontrolrapport – Veterinær

Udfærdiget af KVO/KLI
24. oktober 2016
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