
Side 1 af 2

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

TMC A/S  
Toldbodvej 1    
6700 Esbjerg

CVR-nr.: 66654516
   

J.nr. 2016-11-711-04266
Ref. GELA
Dato: 18-08-2016

  Bekræfter registrering som transportør af animalske biprodukter 

Fødevarestyrelsen, Veterinær Syd har registreret

 TMC A/S, Toldbodvej 1, 6700 Esbjerg, CVR 66654516

 i henhold til i henhold til artikel 23 i 1069/20091 

Dette sker på baggrund af anmodning af 18-08-2016.

 
Virksomheden er tildelt registreringsnummer :

  DK-06-2,3-TRANS-0075

Registreringen omfatter:
Transport af animalske biprodukter kategori 2    

Transport af animalske biprodukter er omfattet af den til enhver tid gældende lovgiv-
ning på området

Bestemmelserne vedr. registreringen som transportør fremgår af artikel 20 samt bi-
lag IX, kapitel IV i 142/2011, gennemførelsesforordningen2. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestem-
melser 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).
2 Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parla-
mentets 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 
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Bestemmelserne om indsamling, transport og sporbarhed af animalske biprodukter 
fremgår af artikel 17 samt bilag VIII, kapitel I-III samt kapitel IV, afsnit 1 i 142/2011, 
gennemførelsesforordningen. 

Til orientering henvises til afsnittet om ”Registrering af transportører”, som findes 
under ”DYR” og derefter ”Animalske biprodukter” på Fødevarestyrelsen hjemmeside: 
www.fvst.dk.

Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at henvende dig til Fødeva-
restyrelsen, Veterinær Syd.

Med venlig hilsen

Gerda Larsen

VeterinærSyd

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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