Section (B): Преработвателни предприятия, произвеждащи кръвни продукти, регистрирани
като преработващи изключително кръв от непреживни животни в съответствие с глава IV,
Раздел В, буква в), или одобрени в съответствие с втория, третия и четвъртия параграф от
буква в) от Раздел В от Глава IV/ Processing plants producing blood products, registered as
processing exclusively nonruminant blood in accordance with the first paragraph of point (c)
of Section C of Chapter IV, or authorised in accordance with the second, third and fourth
paragraph of point (c) of Section C of Chapter IV
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Section (D): Преработвателни предприятия, произвеждащи преработени животински
протеини, произведени от непреживни животни, регистрирани като не обработващи
странични животински продукти от преживни животни в съответствие с първия параграф
на буква в) от Раздел Г от Глава IV или одобрени в съответствие с втория, третия и
четвъртия параграф от буква в) от раздел Г на глава IV/ Processing plants producing
processed animal proteins derived from non-ruminants, registered as not processing
ruminant animal by-products in accordance with the first paragraph of point (c) of Section
D of Chapter IV, or authorised in accordance with the second, third and fourth paragraphs
of point (c) of Section D of Chapter IV
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