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Registrering som transportør af animalske biprodukter kategori 3
Virksomheden er tildelt registreringsnummer:
DK-3-trans-987539
Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden ICT Logistics A/S på adressen
Transportbuen 6, 7400 Herning i henhold til biproduktforordningens1 artikel 23.
Dette sker på baggrund af ansøgning modtaget den 20/04/2021.
Din registrering dækker følgende:
Transport af animalske biprodukter kategori 3.
Virksomheden skal overholde den lovgivning, der gælder på området.
Denne registrering erstatter eventuelle tidligere registreringer som transportør af
animalske biprodukter.
Til orientering henvises til afsnittene om ”Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter” og ”Generelt om animalske biprodukter”, som
findes under ”Emneoversigt” og derefter ”Animalske biprodukter” på Fødevarestyrelsen hjemmeside: www.fvst.dk.
Bestemmelserne vedr. registreringen som transportør fremgår af gennemførselsforordningen2 artikel 20 samt bilag IX, kapitel IV i samme forordning.
Bestemmelserne om indsamling, transport og sporbarhed af animalske biprodukter
fremgår af artikel 17 samt bilag VIII, kapitel I-III og kapitel IV, afsnit 1 i gennemførselsforordningen.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse
af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)

Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for
animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og gennemførelse af Rådets
direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved
grænsen som omhandlet i samme direktiv.
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Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.
Med venlig hilsen

Josephine Larsen
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