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Statens livsmedelsverks kungörelse 
med vissa föreskrifter om import av 
fiskvaror m m från Turkiet; 

beslutad den 2 juli 1998. 

SLV FS 1998:19 

(J 70) 

Utkom från trycket 
1998-07-03 

Med stöd av 3, 4, 10 och 14 §§ förordningen (1994:1717) om kontroll av 
livsmedel som importeras från tredje land beslutar Statens livsmedelsverk 
följande föres kr i fterl. 

1 § Denna kungörelse innehåller vi ssa föreskrifter om import av fiskvaror 
och produkter därav som har ursprung i e ller kommer från Turkiet. 

2 § Följande fiskvaror får inte importeras till Sverige: 
- tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur samt marina snäckor och 

snig lar i alla former, och 
- fisk varor i färsk form. 

3 § Provtagning skall ske på alla sändningar med frysta e ller be redda 
fisk varor åtminstone för att spåra förekomst av Salmonella, Vibrio cholerae 
och parahaemo/yticus. 

I fråga om sändningar med konserverade fiskvaror skall provtagning även 
ske för att spåra förekomst av Clostridium sp. 

Beroende på partiets storlek skall 1-5 samlingsprov tas ut, vardera från 
högst fem kollin. 

4 § Frysta e ller beredda fiskvaror får inte importeras, om förekomst påvisas 
av de bakterier som anges i 3 § första-andra styckena. 

1 Jfr kommissio nens beslut 98/407/EG (EGT nr L 180, 24.6.98; Celex 398D0407) 

SLV F'S 1998:19 



2 

5 § Den kommunala nämndens kostnader i samband med provtagning, 
undersökning och annan kontroll av livsmedel som avses i denna kungörelse 
skall ersättas av importören och tas ut enligt taxa fastställd av kommunen. 

De kostnader som kan uppkomma om import inte medges skall betalas av 
importören. 

6 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den dag den utkommer från trycket. 

JANMOVITZ 

Margareta Widell 
(Tillsynsenhet I) 
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