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Med stöd av 9, 19, 48, 53, 53a, 53b, 53c och 55 §§ livsmedelsförordningen 
( 197 1 :807)1 meddelar Statens livsmedelsverk följande regler. 

OMFATTNING 
I § Reglerna i denna kungörelse gäller när animaliska livsmedel av sådant 
slag som anges i de i bilaga I förtecknade kungörelserna förs in i Sverige från 
annat EU-land. 

I kungörelsen finns även regler om salmonellakontroll av vissa särskilt an-
givna animaliska livsmedel. 

Allmä1111a råd 
Livsmedel som om/allas av denna kungörelse behöver inte ha producerats 

i el/ EU-land utan kan ha producerats i ett tredj e land och därefter f örts in 
till Sverige via ett EU-land. 

Närmare regler om produktion m.m. i Sverige av animaliska livsmedel 
finns i de kungörelser som flnnsförtecknade i bilaga I . 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 I 0 . Jfr rådets direktiv 89/662/ EEG (EGT nr L 395, 3 1. 12. 1989, 
s. 13) samt kommissionens beslut 95/168/ EEG (EGT nr L I 09, 16.5 . 1995, s. 44). 
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REG ISTRERING 

Al/111ä1111a råd 
h'nlrgt 9 § lrvsmedefaförordningen skall den som yrkesmässigt för in livs-

111edel i landet vara registrerad hos livsmedelsverket enligt de närmare 
föreskrifter som verket meddelar. 

h'nligt la§ Uvsmede/sverkets kungörelse (SLV FS 1990: 10) medföre-
skrifier och a/lmänna råd om livsmede/sti/lsyn m.m. ska/I den som yrkes-
mässigt för in livsmedel från el/ EU-land vid registreringen lämna följande 
uppgifter 

- organrsationsnummer eller motsvarande, 
- namn och adress, även lagerlokalens adress och r förekom mande f all 

motsvarande uppgifter för eventuellt ombud samt 
- kaprtel i tulltaxan fö r de lrvsmede/ som avses all rriföras. 

TILLSY 

Egentillsyn 

Al/111ä1111a råd 
h'nlrgt Lrvsmedelsverkets kungörelse med föreskrifte r och allmänna råd om 

lrvsmedelstrllsyn 111. 111. är den som bedriver yrkesmässig livsmedelshantering 
skyldig all utöva egentillsyn. 

2 § Den som först i landet mottar ett parti med animaliska livsmedel från 
ett annat EU-land skall innan partiet får hanteras vidare som ett led i egentill-
synen kontrollera att 

- partiet åtföljs av ett handelsdokument eller ett sundhetsintyg som inne-
håller uppgifter som närmare framgår av bilagorna 2-9, 

- dokumentet ell er intyget och livsmedlet stämmer överens samt att 
- livsmedlet är kontrollmärkt på sätt som närmare framgår av bilaga I 0. 

3 § Dokument och intyg som föreskrivs i denna kungörelse skall förvaras 
under en tid av minst två år. 

4 § Den som först i landet mottar livsmedel från ett annat EU-land skall 
föra register över mottagna leveranser. 
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Allmä1111a råd till 2 ocJ, 4 §§ 

Med uttrycket den som först i landet mottar ett livsmedelsparti avses den 
som fors/ hanterar partiet i en livsmedelslokal. Det kan vara fråga om annan 
än ägaren till partiet. Som exempel på lokaler kan nämnas sådana som finns 
inrymda i tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, kyl- och fryshus eller 
annat lager. 

Regis tret enligt -I § bör innehålla uppgifter om produkts/ag, antal partier, 
total mängd, datum för mottagandet samt från vilket EU-land livsmedlen 
kommer. 

5 § Den som först i landet mottar kött av nötkreatur, svin e ller fj äderfä från 
ett annat EU-land skall efter mottagandet som ett led i egentillsynen kontrolle-
ra att handlingar medföljer av vilka det framgår att salmonella inte påvisats i 
köttet med användande av en av EG fastställd undersökningsmetod . Saknas 
sådana handlingar, och är köttet avsett att användas som livsmedel i Sverige 
skal l tillsynsmyndigheten innan partiet får hanteras vidare låta undersöka 
köttet i fråga om salmonella. 

Om ett parti kött av ovannämnda djurslag är avsett att användas som råvara 
vid tillverkning av köttprodukter skall, om partiet inte åtfölj s av en handling 
enligt första stycket, ansvarig vid produktionsanläggningen som ett led i egen-
tillsynen utan dröjsmål efter mottagandet och innan partiet får hanteras vidare 
låta undersöka köttet i fråga om salmonella. 

6 § Den som först i landet mottar kött av får, get eller hästdjur från ett 
annat EU-land skall om partiet inte åtfö lj s av en handling enligt 5 §, och om 
köttet är avsett att användas som livsmedel i Sverige, efter mottagandet och 
innan partiet får hanteras vidare som ett led i egentillsynen låta undersöka 
köttet i fråga om salmonella. 

7 § Vid undersökningar enligt 5 och 6 §§ som utförs i Sverige skall 16, 21 
och 22 §§ verkets kungörelse (SLV FS 1993:5) med föreskrifter och allmänna 
råd om undersökning v id införsel av livsmedel tillämpas. 

8 § Den som först i landet mottar konsumtionsägg från ett annat EU-land 
skall , om äggen är avsedda att användas som livsmedel i Sverige, som ett led i 
egentillsynen kontrollera att handlingar medföljer som visar att äggen kommer 
från en besättning med godkänt kontrollprogram för salmonella. 

9 § Föreskrifterna i 5, 6 och 8 §§ gäller inte sådana livsmedel som förs in 
från Finland, om livsmedlen i fråga producerats i detta land. 
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Allmä1111a råd till 5, 6, 8 och 9 §§ 

Av 53a § livsmedelsförordningenframgår att om handlingar som anges i 
5 §första stycke/ och i 8 § saknas vid införsel från ett EU-land, skall detta 
utan dröjsmål anmälas till tillsynsmyndigheten. Sådan anmälan behöver inte 
göras för kö/I av djur som anges i 5 § om köllet skall användas som råvara 
vid tillverkning av köttprodukter, eller om äggen skall användas vid tillverk-
ning av äggprodukter. 

I 53a § livsmedelsförordningen föreskrivs även all den hos vilken tilfayns-
myndigheten uttagit prov skall svara för alla kostnader i samband med prov-
tagningen och undersökningen. 

Av 53b § livsmedefaförordningen framgår all om salmonella påvisats i rå-
vara enligt 5 § andra stycket eller i köu enligt 6 § , skall deua utan dröjsmål 
anmälas till tillsynsmyndigheten. I det fall tillsynsmyndigheten är en kommu-
nct! nämnd som utövar till!iyn enligt livsmedels/agen skall denna myndighet 
snarast underräUa Uvsmedels verket om salmonellafyndet. 

Sverige och Finland erhöll i medlemskapsförhandlingarna särskilda 
garantier vad gäller salmonella. Då de båda länderna har liknande situation 
beträffande salmonella, behöver finskproducerade livsmedel inte åtföljas av 
handlingar av vilka ji·amgår atl salmonella inte påvisats i livsmedlen. 

10 § Om handelsdokument eller sundhetsintyg som föreskrivs i denna kun-
görelse saknas eller innehåller fe laktigheter, eller om kontrollmärkning saknas 
skall den som enli gt 2 § mottagit livsmedlet utan dröjsmål underrätta tillsyns-
myndigheten om detta. Livsmedelspartiet får i sådant fall inte hanteras vidare 
fö rrän tillsynsmyndigheten lämnat sitt medgivande därtill . 

11 § Ti llsynsmyndigheten skall bereda den som mottagit ett livsmedelsparti 
möjlighet att inom viss tid avhjälpa brister vad gäller dokument eller intyg 
enligt I O §. 

12 § Då livsmedel inte uppfy ller bestämmelserna i denna kungörelse får till-
synsmyndigheten ta hand om partiet. Vid ett sådant förhållande får ägaren 
eller hans ombud välja att sända tillbaka varorna till avsändarlandet under 
förutsättning att den behöriga myndigheten i detta land lämnat sitt medgivande 
därtill. 

Al/111ä1111a råd 
Om ett livsmedelsparti som tagits om hand inte sänds tillbaka lill avsän-

dar/andel enligt 12 §, får ägaren till partiet enligt 27 § livsmedels/agen 
(! 97 /-5 I I) under til faynsmyndighetens kontroll göra varan duglig till livs-
medel eller använda den för annat ändamål. I annat fall skall varan förstöras 
genom tillsynsmyndighetens försorg. 
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I det fall el/ livsmedelsparti tagits om hand och därefter blivit föremål för 

åtgärder antingen enligt 12 § i denna kungörelse eller enligt 27 § livsmedels-
/agen, bör tillsynsmyndigheten underrä/la Livsmede/sverket om förhållandet. 

13 § Samtliga kostnader som uppstår till fö ljd av att ett livsmedelsparti 
tagits om hand av tillsynsmyndigheten skall bäras av den som vid tidpunkten 
för omhändertagandet var ägare till partiet. 

Offentlig tillsyn 

Allmä1111a råd 
Regler om offentlig till~ynjinns i Statens livsmede/sverks kungörelse med 

föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn m.m. 
Enligt 26 § livsmedels/agen har en ti/1!,ynsmyndighet rätt att få tillträde till 

områden, livsmede/slokaler och andra ut,y mmen och att där göra undersök-
ningar och ta prover. 7'ill~ynsmyndigheten har dessutom räl/ all på begäran 
få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

Införsel via gränspasserings- eller gränskontrollstation 

14 § När livsmedel som omfattas av denna kungörelse förs in till Sverige 
över en gränspasserings- eller gränskont ro llstation skall den som ansvarar för 
partiet kunna visa från vilket land livsmedlet härrör. 

15 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskri fterna i 
denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den I juli 1995 . 
Föreskrifterna om kontrollmärkning av mjölk och mjölkbaserade produkter 

träder i kraft den I januari 1996. 

ARNE KARDELL 

Per Mattsson 
(Tillsynsenhet 2) 
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Bilaga i 
(till SL V FS 1995 :20) 
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FÖRTECKNING ÖVER KUNGÖRELSER SOM OMFATTAR 
ANIMALISKA LIVSMEDEL 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994: I) med föreskrifter och 
allmänna råd om slakt av tamboskap och hägnat vilt. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994: 12) med föreskrifter och 
allmänna råd om slakt och annan hantering av färskt kött av ren. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994:40) med föreskri fter och 
allmänna råd om slakt och annan hantering av frilevande vi lt . 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994 :42) med föreskrifter och 
allmänna råd om slakt av tamkanin och hantering av färskt tamkaninkött. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994: 11) med föreskrifter och 
allmänna råd om slakt m.m. av fj äderfä. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SLY FS I 994:20) med föreskrifter och 
allmänna råd om malet kött 111.m. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SLY FS 1994: I 0) med föreskrifter och 
allmänna råd om köttprodukter m.m. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994:2) med föreskrifter och 
allmänna råd om hantering av fi skvaror m.m. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994 :2 1) med föreskrifter och 
allmänna råd om levande tvåskaliga blötdjur 111 .111 . 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1994: 13) med föreskrifter och 
allmänna råd om hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter. 

Statens livsmedelsverks kungörelse (SL V FS 1973:2) med föreskrifter och 
allmänna råd om ägg. 

Statens Iivsmedelsverks kungörelse (SLY FS I 994:5) med föreskrifter och 
allmänna råd om äggprodukter. 
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Bilaga 2 
(till SLY FS 1995:20) 

HANDELSDOKUMENT OCH SUNDHETSINTYG 

Färskt kött av tam boskap, hägnat vilt samt ren 

9 

Färskt kött av tamboskap, hägnat vilt samt ren skall åtföljas av ett handels-
dokumen t. Dokumentet skall åtminstone innehålla 

- anläggningens kontrollnummer, 
- kodnummer som gör det möjligt att identifiera besiktningsveterinären 

alternativt namnet på denne samt i förekommande fall 
- infrysningsmånad och år för fryst kött . 
Om kött av tamboskap, hägnat vi lt eller av ren kommer från e tt slakteri 

beläget inom ett område som omfattas av djurhälsorestriktioner, eller om 
köttet är avsett för utförsel till en annan medlemsstat efter transit genom ett 
tredje land skall partiet åtföljas av ett sundhetsintyg enligt modell i bilaga 3. 

Färskt kött av frilevande vilt 
Färskt kött av frilevande vilt skall åtföljas av ett handelsdokument. 

Dokumentet skall åtminstone innehålla 
- anläggningens kontrollnummer samt 
- kodnummer som gör det möjligt att identi fiera besiktningsveterinären 

alternativt namnet på denne. 
Om kött av vilt kommer från ett slakteri beläget inom ett område som om-

fattas av djurhälsorestriktioner, eller om köttet är avsett för utförsel till en 
annan medlemsstat efter transit genom ett tredje land skall partiet åtföljas av 
ett sundhetsintyg enligt modell i bilaga 4. 

Färskt tamkaninkött 
Färskt tamkaninkött skall å tfö ljas av ett sundhetsintyg enligt modell i bilaga 

5. 

Färskt kött av fjäderfä 
Färskt kött av fjäderfä skall åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet 

skall åtminstone innehålla 
- anläggningens kontrollnummer samt 
- kodnummer som gör det möjligt att identifiera besiktningsveterinären 

alternativt namnet på denne. 

SLY FS 1995:20 
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Om kött av fjäderfä kommer från ett slakteri beläget inom ett område som 
omfattas av djurhälsorestriktioner, eller om köttet är avsett för utförsel till en 
annan medlemsstat efter transit genom ett tredje land skall partiet åtföljas av 
ett sundhetsintyg enligt modell i bilaga 6. 

Malet kött 

Malet kött skall åtföljas av ett sundhetsintyg enligt modell i bilaga 7. 

Köttprodukter 

Köttprodukter skall åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet skall åt-
mmstone innehålla 

- anläggningens kontrollnummer samt 
- namnet på ansvarig tillsynsmyndighet. 
Om köttprodukter eller andra produkter av animaliskt ursprung tillverkats 

av kött från djur som är slaktade i ett slakteri beläget inom ett område som 
omfattas av djurhälsorestriktioner eller om produkterna är avsedda för utförsel 
till en annan medlemsstat efter transit genom ett tredje land skall partiet åt-
följas av ett sundhetsintyg enligt model l i bilaga 8. 

Ovanstående krav på sundhetsintyg gäller inte för helkonserver om kontroll-
märket är anbringat på ett outplånligt sätt på burken eller på locket. 

Fiskvaror 

I det fall uppgifter om avsändarland samt fiskanläggningens- eller auktions-
hallens- eller grossistcentralens kontrollmärke inte finns på emballaget, skall 
uppgifterna i stället återfinnas i ett handelsdokument. 

Mjölk och mjölkbaserade produkter 

Mjölk och mjölkbaserade produkter skall åtföljas av ett handelsdokument. 
Dokumentet skall åtminstone innehålla 

- anläggningens namn samt kontrollnummer, 
• produktbenämning, 
• identitetsnummer för partiet samt 
• värmebehandlingsmetod. 

Äggprodukter 

Äggprodukter skall åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet skall åt-
minstone innehålla 

- anläggningens kontrollnummer, 
· produkttyp och vi lken fågelarts ägg som använts, 
• identitetsnummer för partiet samt 
· destinat ionsort och den första mottagarens namn och adress. 
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SUNDHETSINTYG 

Bilaga 3 
(till SL V FS 1995 :20) 

avseende färskt kött av tam boskap, hägnat vilt samt ren 

Nr1: •••....••..•.•• • ••••••• 

Avsändarland: 

Ministerium : ............................... ........... .............. ........ ...... ... .. ................ . . 

Behörig myndighet: ........ .... ... ..... .... .... ........ . ........ ......... ... ... ...... .......... ...... . 

Referensnummer 1: ..... ......... .... .... ........ .... ................. .... ..... ........ ...... .......... . 

I. Köttets identitet 

Kött av (djurslag): 

Varubeteckning: .... ....... ...... ........ ....... ......... .. ... ... ... .. ..... ........ . ... ...... ... . .... .. . 

Typ av förpackning: ..... ............. ....... ......... ........... .. .... ... ...... .... ................. . 

lnfrysningsmånad och år: ............................ ..... .............. ...... ........ .... ... . 

Antal styck e ller förpackningar: .... .... ........ ......... .... . ........... .... ............... ... . 

Nettovikt: ..... .................. ............ ...... ...... .......... ..... . ............... ..... ..... ........ . 

Il. Köttets ursprung 

Det godkända s lakteriets/styckningsanläggningens/fryshusets 
kontrollnummer och adress2: . .. . .... .. . ............ .. ......... . .......... .. .... •. .... ..... •....• 

111. Köttets destination 

Köttet sänds från (lastningsort): 

Ti ll (destinationsland och ort) : ... ... ........... .... ......... ....... ...... ......... ... ....... . ... . 

TransportmedeP: .......... .... .............. ............ ... ........ ... ..... ......... .. ....... ...... ... . 

Avsändarens namn och adress: ... ... . ... ............... ... ..... ....... ........... .. ... ...... ... . 
Mottagarens namn och adress: .. .... . ... ....... .... ..... ....... .... ......... ...... ... .. ... ... .. . 

I Frivillig uppg ift. 
2Stryk det ej ti llämpliga. 

11 

3För järnvägsvagnar eller lastfordon skall rcgistrcringsnumm rct anges, för flyg fligh1J1umme r och 
for fartyg dess namn och vid behov containernummer. 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att ovan angivet kött har produ-
cerats och kontrollerats i enlighet med direktiv 64/433/EEG och 

- att slakteriet är beläget inom ett område som omfattas av djurhälso-
restriktioner2 

- att köttet är avsett för utförsel till en medlemsstat efter transit genom ett 
tredje land2. 

Utfärdat i (ort) .... ................... ............... .. .. .... datum ................ .. .. .. ............ . 

Tjänstestämpel 

2Stryk det ej 111lampliga 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SLY FS 1995:20 



SU DHETSI TYG 

Bilaga -I 
(till SL V FS 1995 :20) 

avseende färskt kött av frilevande vilt 

13 

Nr1: .......•.. . ...... •.... . 

Avsändarland: 
Ministerium: ... .......... ........ ... ... .. ...... .. .... .. ............. .. ... ........ .. .. .. .... ....... .... ... . 
Behörig myndighet: ............. ..... ................. .... ... ............. .......... .... ............. . 
Referensnummer' : ........ .... ... .. .... ... ............ ... ........ ...... .......... ............ ....... .. . 

I. Köttets identitet 

Kött av (djurslag): ............ ... .. ........ ..... ........ ......... ..... ....... ........ .. .. ..... .... .... . 
Varubeteckning: ............. ..... ...... ....... .. ............ .......... .... .. ..... ...... .. .... ...... .... . 
Typ av förpackning: .. ......... ............ .... .... ........ ................. .... ......... .... ..... .... . 
Antal styck eller förpackningar: ..... .... .... ...... .... ... ... ....... ... ..................... .... . 
Nettovikt: ...................................... ..... ........... ..................... ..... ... .. ....... ..... . 

Il. Köttets ursprung 

Det godkända slakteriets/styckningsanläggningens/fryshusets 
kont rollnummer och adress2: .... . ... .. . ......... •. .......•..•...... .......• ......•.••...•••.•. •• •.• 

111. Köttets destination 

Köttet sänds från (lastningsort): 
Till (destinationsland och ort): ................ .. ... .... ..... .. ..... .. ...... ............... .... . . 
TransportmedeP: ......... ............. ....... ..... .. .. ............. .............. ..... .. ............... . 
Avsändarens namn och adress: ...................... ......... ..... .. ............ ...... .......... . 
Mottagarens namn och adress: .................. .... ....... .. ... ..... ......... .... ........... ... . 

I Frivill ig uppgift 
2St ryk det ej ti llämpliga 
3För järnvägsvagnar eller lastfordon skall regislreringsnumret anges, for fl yg föghtnummer och for 
fanyg dess namn och vid behov containernummer. 
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IV. Intyg 

I. Köttet av ovan beskrivet djurslag som hanterats i en anläggning belägen 
i ett område som omfattas av djurhälsorestriktioner har bedömts tjänligt till 
människoföda efter köttbesiktning utförd i enlighet med direktiv 92/45/EEG2. 

2. Transportfordon eller containrar samt lastningsförhållandena för denna 
leverans uppfyller de hygienkrav som ställs i direkti v 92/45/EEG. 

3. Köttet är avsett för införsel till en medlemsstat efter transitering genom 
ett tredje land2. 

Utfärdat i (ort) .... ... .... .... .. ... .... .... ........ ........... ..... .. datum .... ...... ..... .... .. .. ..... . 

Tjänstestämpel 

2Stryk det CJ t11l!lmpliga 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 
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SUNDHETSINTYG 

Bilaga 5 
(till SL V FS 1995:20) 

avseende färskt tamkaninkött 

15 

Nr1: .. .... ... . .. . . ... . . . . .. 

Avsändarland: ···················································•···································•··· 
Ministerium: ..... .. .... ... ....... ... ..... ....... .... ... .. ..... ...... ... ..... .... ... .. ... ... .. .... .. .. .. .. . 

Behörig myndighet: .... ............... ..... ...... .... ......... .... .. .. ...... ... .. .... ..... ... ..... ... . 

Referensnummer 1: ... .. .. . .. . .... . ... .. . .. . .... .. .. . .. . . ... . .. . ... .. . ........ .. .. . . .. .. . ... . .... . . .. . .. 

I. Köttets identitet 

Kött av (djurslag): .. ... . .. 

Varubeteckning: .... ...... .. ....... ... . ... .. ..... ..... ... ...... .............. ........ ... ..... .. ... .... . 

Typ av förpackning: .. ... .. ... .... .... ...... .......... .... ........ .. .. ... .. .. .... .. ... ...... .. .. .... .. . 

Anta l styck e ller förpackningar: ........ .... ................. .. .. ...... ... ... .. .... .... ... ..... .. 

Nettovikt: .... ... .... .. ... .. .. ... ..... ...... .. ..... .... .. .... ... .. .. ...... .. .... .... ... .. .... .. ..... ...... . . 

Il . Köttets ursprung 

Det godkända slakteriets/styckningsanläggningens/fryshusets 
kontro llnummer och adress2 : . . .. ...... . .. . ... .. .. .. . . . . ... .. ..... .. .. . . . .... . .... .. . .. .. . .. . .... . . 

Il I. Köttets destination 

Köttet sänds från (lastningsort): 

Till (destinationsland och ort) : 

TransportmedeP : . .... ... .... ........ ........ ... .. .. ... .... .. .. .. ........ ....... .. .. ... .. .. ..... ... .. .. . 

Avsändarens namn och adress: .. .. .. .. ... .... ... .. ... .. .. ..... .... .. .. ......... .. .. .. .. .. .. ..... . 

Mottagarens namn och adress: .. ..... .. .. .. .. .. ... ... ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. 

I Frivillig uppgift . 
2S1ryk det ej ti llämpliga . 
3För j ärnvägsvagnar eller lastfordon skall rcgist rcr ingsnumm rct anges, för fl yg flightnununcr och 
för fartyg dess namn och vid behov conta inernummer. 

SLY FS 1995:20 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att: 
I . - ovan beskrivet kaninkött2, eller 

- kartonger med ovan beskrivet kaninkött2, har åsatts ett kontrollmärke 
som utvisar att 

- köttet kommer från djur som slaktats i godkända slakterier2, 
- köttet har styckats i godkända styckningsanläggningar2. 

2. köttet har bedömts som tjänligt till människoföda efter veterinär kött-
besiktning som utförts i enlighet med Rådets direktiv 9 I /495/EEG. 

3. transportfordon eller containrar samt lastningsförhållandena för denna 
leverans uppfyller de hygienkrav som faststäl lts i det nämnda direktivet. 

Utfärdat i (ort) ...... ......... ... ................... .. ..... .. ....... datum .. .. ........ ..... ....... .. .. . 

Tjiinstestämpel 

2St ryk de t ej tillämpl iga 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SLV FS 1995:20 



SUNDHETSINTYG 

Bilaga 6 
(till SLY FS 1995:20) 

avseende färskt fjäderfäkött 

17 

Nr1: ..... ...... .. . ...... .. . 

Avsändarland: .... ..... .... .... .. ... ....... .. ...... .... .............. ... .... ....... ..... ..... .. ........ . . 
Ministerium: ....... .... ....... .... ....... ... ... .... ... ..... .............. ...... ....... ... .. ... .. ... ...... . 
Behörig myndighet: .. ... .... ........ ........ .... .. .. ..... .. .... ....... .............. ... .... .. ........ . 
Referensnummer1: ... ....... ..... ........ ... ........ .. ... .................. ..... ...... ........ ...... .. . 

I. Köttets identitet 

Kött av ( djurslag): ... .. ..... ..... ....... ... .... ... .... .................. .......... ..... .. .. .... .. .. .. . . 
Varubeteckning: ....... ..... ... .. ......... .. .. ..... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ... ............. .... . 
Typ av förpackning: .. ..... ... .... .. ... ..... .. ... .. .... ..... ......... ... ... ... ........ ..... ..... .. .... . 
Antal styck eller förpackningar: ... .. .. ...... ...... ..... ...... ..... ...... ... .... ............. .. . . 
lnfrysningsmånad och år: ..... ........ .... ........ ........ .... ... .... ... .......... ............. .. . 
Nettovikt: ...... .............. ........... ..... .... .. .... ..................... ...... .. .. .... ...... ... .. ... .. . 

Il. Köttets ursprung 

Det godkända slakteriets/styckningsanläggningens/fryshusets 
kontrollnummer och adress2: ... ....... .. . . . .. . . . .. ...... . . .... ... .... ....... . . . ... . . . •. ... •. .. .• .. 

111. h'.iittcts destination 

Kllltc.:t sands från (lastningsort): 
Ti ll (d..:st1na11onsland och ort): 
Transpurtm..:d..:11: 

Avsandart:ns namn och adress: ..... ...... .. .... .. ... ... .......... ..... ..... ........ .... ......... . 
Mottagarens namn och adress: ... .......... .... ... ...... ........ ... .. .................... .. ..... . 

I Frivillig uppgift. 
2St ryk det ej tillämpliga . 
3För järnvägsvagnar eller lastfordon ska ll rcgistrcringsnummret anges, för flyg flightnummer och 
för fartyg dess namn och vid behov containernummer. 

SLY FS 1995:20 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att: 
I . ovan angivet fjäderfäkött uppfyller kraven i direktiv 9 1 /494/EEG och 

även kraven i artikel 3.1, andra stycket i detta direktiv, om sådant kött är 
avsett för en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som förklarats 
vara fri från Newcastle disease, 

2. - ovan angivet fjäderfäkött2, 
- etiketten på emballaget för det ovan angivna fj äderfäköltet2, 

har åsatts ett kontrollmärke som utvisar att 
- köttet kommer från djur som slaktats på godkända slakterier2, 
- köttet styckats på godkända styckningsanläggningar2, 

3. detta kött har förklarats vara tjänligt till människoföda efter veterinär-
besiktning som utförts i enlighet med di rektiv 71 / I 18/EEG, 

4. transportfordon och containrar samt lastningsförhållandena för denna 
leverans uppfyller de hygienkrav som fastställts i direktiv 7 111 18/EEG. 

Utfärdat i (ort) ...... ... ........ ..... ..... ... ..... ........... .... datum ...... .. ... ........ ... .. ... .. 

Tjänstestämpel 

2Stryk det ej tillämpliga 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SLY FS 1995:20 
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Bilaga 7 
(till SLY FS 1995:20) 
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avseende malet kött, kött i bitar mindre än 100 g samt köttberedningar 

Nr1: .... ... ........ .. ..... . 

Avsändarland: 

Ministerium: ........... ............. ............................ .. .. ................... ........ ....... .. .. 
Behörig myndighet: ......... .... .... .................... .... ................. .............. ...... .... . 
Referensnummer1: .. .... .. ...... ...... .... .... .... ........ .................. ......... .. . .... .... .. .... . 

I. Det malda köttets identitet 

Malet kött framställt av (djurslag): 
Varubeteckning: ... ....... .... ... .... ....... .... ....... ..... ... ..... .. ...... .... ......... ..... ... ....... . 
Typ av förpackning: ........ ... .. ........... ........... .. ................ .. .... ................. .... .. . 
Antal styck eller förpackningar: ............ ..... ....... ..................... .. ...... .. ...... ... . 
Transport- och förvaringstemperatur: .. .. ........................ .... .................. .. .. .. 
Hållbarhet: .......... ................... ..... ...... .................... .... ... .. .................... .... . 
Nettovikt: .... .. ..... ..... .............................. ... .. .... .............. ... ...................... . 

11. Det malda köttets ursprung 

Den godkända produktionsanläggningens kontrollnummer och adress: ..... ... 

111. Det malda köttets destination 

Köttet sänds från (lastningsort): ........ ..... .............................................. ..... . 
Till (destinationsland och ort): ..... .... ......... .. ... ....... ...... ... .. ........... ... .......... .. 
Transportmedel2 : ... ....... ....... ........ .... .............. .......... ..... .. .. ... ...... ....... .. ... .. . 
Avsändarens namn och adress: ....... .. .... ............. .................... ...... ........ .. ... .. 
Mottagarens namn och adress: ... ....... ...... ..... ..... ......................... .. ... .......... . 

1 Frivill lig uppgift. 
2För järnvägsvagnar eller lastfordon skall rcgistrcringsnummret anges, för fl yg flightnummer och 
för fartyg dess namn och vid behov containernummer. 

SLV FS 1995:20 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att ovan angivet 
- malet kött2, 
- kött i bitar mindre än I 00 g2 eller 
- ovan angivna köttberedningar2 

har framställts under särskilda förhållanden för produktion och kontroll 
enligt direktiv 88/657 /EEG. 

Utfärdat i (ort) ............ .. .. .. .. ................... ... .. ........ datum ...... .... ...... ..... .. ..... . 

Tjänstestämpel 

2Stryk det ej t illämpliga 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SL V FS 1995:20 



SUNDHETSINTYG 

avseende köttprodukter 

Avsändarland: 

Bilaga 8 
(till SL V FS 1995:20) 

2 1 

Nr1: •..••• • •. ••••••• •• ••••• 

Ministerium: .. .... .. ....... ... ..... ............ ... ........ ...... .. ..... ...... ............ ..... ...... .... . . 

Behörig myndighet: .......... ........ ....................... . ... ...... .. ....... .. .... ............. ... . 

Referensnummer1: ... .. ... .. . . .... ........... .. ......... .. ...... . . ....... ... ...... ... ......... . . . . . .. . 

I. Köttprodukternas identitet 

Köttprodukter av (djurslag): ... ............. .. ......... ...................... .. ............... ... . . 

Varubeteckning: ..................... .... ... ................ .... ....... ... .. .... ............ ... ..... .... . 

Typ av förpackning: ........... .. ........ .. ........ ... .......... .... .. .. ....... ........... ......... ... . 

Antal styck elle r förpackningar: ....................... .......... ... .... ...................... .. . 

Transport- och förvaringstemperatur: ... .... ........ .... ..... .. ................. ..... ... .... . 

Hållbarhet: .................... ...... .... ... .... .. ............ ... ... ..................... ... .......... .. . 

Nettovikt: ... .. ..... ........ .... .... .... ..... ........ ...... ........ ... .. ... ....... ................ ..... . . 

Il. Köttprodukternas ursprung 

Den godkända köttberedningsanläggningens kontrollnummer och adress2 : 

Det godkända fryshusets kontrollnummer och adress2 : ............................... . 

Il I. Köttprodukternas destination 

Köttet sänds från (lastningsort) : .. ................ .......... ... ..................... ... ...... ... . 

Till (destinationsland och ort): ............. .... ..... ...... .... ................................. .. 

TransportmedeP : .. .... ........... ....... .................. ....... .......... .. .... ... ...... .... ....... .. 

Avsändarens namn och adress: ..... ..... .. ... ........................ ... ........... .... ......... . 

Mottagarens namn och adress: ..... .... .... ........... .... ... .. ..... .. ............... .. ... .. ... . . 

I Frivillig uppgift . 
2Stryk det ej tillä mpliga. 
3För järnvägsvagnar eller lastfordon skall rcgistrcringsnummrct anges, för fl yg flightnummcr och 
för fartyg dess namn och vid behov containernummer. 

SLY FS 1995:20 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att ovan angivna köttprodukter 
I . har framställts av färskt kött eller köttprodukter under särskilda för-

hållanden enligt di rektiv 77 /99/EEG2 
2. har framställts av kött av andra djurarter än vad som nämnts i art ikel 2 

punkt d) i direktivet 77 /99/EEG2. 
3. är avsedda för den Grekiska republiken2. 

V. Omlastning 

Vid omlastning på en godkänd anläggning eller godkänt fryshus skall 
uppges: 
I . plats för omlastning (kontrollnummer och adress) 
························ ···································································•·······•·············· 
2. transportmedel 

······························•············· ··················· .. ···················•··················· .. -····· 

Utfä rdat i (ort) ............ ..... .. ... ..... .. ................. den (datum) ........... ........... ... ... . 

Tjänstestämpel 

2Stryk det ej tillä mpliga . 

Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SL V FS 1995:20 



SUNDHETSINTYG 

Bilaga 9 
(till SL V FS 1995:20) 

för försändelse till Sverige av vissa typer av ägg1 
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Nr2: . .. .. .. . . .. ..... .... .. 

I. Identifikation av äggförsändelsen 

K valitetsklass: .. ...... .... .. ..... .... .. ..... .... .. ... ... .. ...... .... .. ..... .. ........ .... .. ........ .. . . 
Viktklass: ......... .. .. ... ... .... .... .. .. .. .. .......... ...... ...... ....... .......... .. .. ...... ...... ...... . 
Antal enheter eller förpackningar: ............. ..... .... ... ... ..... .. .. .. .. ... .. .. .. ......... .. 
Sista hållbarhetsdatum: ....... ... ... .... ....... ..... .................. ........ .. ....... ........ ... . 
Nettovikt: ..... ... .... ..... .... .... .... .................... .... ... .... ..... .... ... ... .. .......... ..... .. . 
Transportmedel: ........ .. ..... ... .. ...... ... ... ....... ... .... .. .. .. ... .. ...... ..... ..... ... ...... .. .. 

Il. Äggens ursprung 

Ursprungsmedlemsstat: ...... ... . .. ................. ....... .... ........ .. .... .... ................. ... . 
Avsändarens namn och adress: ...... ................... .. .. ........... .... .. .. ...... ... .... .. ... . 

·································································································•················ 
F örpackningscentralens adress och kontrollnummer: .... .. .. .... .. .. ....... .. .... .... .. 

···································• ··• ················································•·············•············ 
Behörig myndighet: ......... ..... .... .. ..... ... .. ... .. .... ....... .. ... .. ... ....... .. .... ... .. .... .. . .. 

111. Äggens destination 

Mottagarens namn och adress: ..... ........... ... ..... ........ ................ ... ...... ........ .. . 
·····································································•············································ 

1 Hönsägg av klass A och B som är avsedda för direkt konsumtion och som varken är avsedda fö r 
framstä llning av äggprodukter eller för leverans till anläggning inom livsmedelsindustrin som god-
känts i enlighet med direktiv 89/43/ EEG. 
2Frivillig uppgift. 
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IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att de ägg som beskrivs ovan 
härstammar från en flock av värphöns som med negativt resultat har genom-
gått de undersökningar som föreskrivs i kommissionens beslut 95/ 168/EG av 
den 8 maj 1995 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för 
försändelser till Sverige av vissa typer av ägg som är avsedda som livsmedel. 

Utfärdat i (ort) ............. .......... .......... ... ........ .. ...... datum ........ .. .................. . 

Tjänstestämpel 
Besiktningsveterinärens 
namnteckning 

SLVFS 1995:20 
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KO TROLLMÄRKNI GAV A IMALISKA LI VSMEDEL 

I . Färskt kött av tamboskap, hägnat vilt, ren, tamkanin och fjäderfä samt 
malet kött och köttprodukter skall vara märkta med ett ovalt kontrollmärke 
med fö ljande uppgifter 

- i övre delen avsändarlandet alternativt avsändarlandets nationsbeteckn ing 
med versaler, 

- i mitten anläggningens kontrollnummer, 
- i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EWG, EOK, EEC, EEG. 
2. Mjölk och mjölkbaserade produkter ska ll vara märkta med ett ovalt 

kontrollmärke med följande uppgifter 
- i övre delen avsändarlandet alternativt avsändarlandets nationsbeteckning 

med versaler, 
- i mitten anläggningens kontrollnummer alternativt en hänvisning till var på 

förpack ningen anläggningens kontrollnummer anges, 
- i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EWG, EOK, EEC, EEG. 
3. Färskt kött av fri levande vilt skall vara märkt med ett femkant igt 

kontrollmärke med följande uppgifter 
- i övre delen avsändarlandet alternativt avsändarlandets nationsbeteckning 

med versaler, 
- i mitten anläggningens kontrollnummer, 
- i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EWG, EOK, EEC, EEG. 
4. Ägg skall vara märkta med avsändarlandet alternativt avsändarlandets 

nationsbeteckning. 
5. Äggprodukter skall vara märkta med en etikett med följande uppgifter 
- i övre delen avsändarlandet alternativt avsändarlandets nationsbeteckning 

med versaler, 
- i mitten an läggningens kont rollnummer, 
- i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EWG, EOK, EEC, EEG, 
- förvaringstemperatur för äggprodukterna och hållbarhetstid vid förvaring 
i denna temperatur. 
6. Förpackningar innehållande levande tvåskal iga blötdjur skall vara 

märkta med ett kontrollmärke med fö ljande uppgifter 
- avsändarland, 
- arten tvåskaliga blötdjur (gängse och vetenskapligt namn), 
- anläggningens kontrollnummer, 
- förpackningsdatum, innefattande åtminstone dag och månad. 

SLY FS 1995:20 Tryck: Livsmedelsverkets repro 
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