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LIVSMEDELS 
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(H 14) 
Utkom från trycket 
1998-07-24 

Med stöd av 19 och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971: 807)1 beslutar 
Statens livsmedelsverk följande regler. 

1 § Livsmedel som består av, innehåller eller framställts av kött från nöt-
kreatur med ursprung i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 
(nedan benämnt Förenade konungariket) får inte, med de undantag som anges 
i 2-4 §§, föras in i Sverige. 

Med kött avses i denna kungörelse alla som livsmedel avsedda delar av 
nötkreatur. 

2 § Färskt nötkött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter från 
Förenade konungariket får föras in i Sverige under följande förutsättningar: 

- livsmedlen härrör från besättningar och anläggningar som ingår i det 
exportcertifierade besättningssystemet " ECHS" (Export Certified Herd 
Scheme) och som blivit godkända för utförsel till övriga medlemsstater 
och export till tredje land, 

- livsmedlen åtföljs av ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell 
veterinär i Förenade konungariket och som innehåller texten 
"framställd i enlighet med beslut 98/256/EG", 

- förpackade livsmedel är försedda med en trekantig kontrollstämpel som 
innehåller bokstäverna "VS ECHS", och 

I Förordningen omtryckt 1990:31 O; senaste lydelse av 55 § 1998: 133. Jfr även rådets beslut 
98/256/EG (EGT nr L 11 3, 15.4. 1998, s . 32; Celex 398D0256) och kommissionens beslut 
98/351 /EG (EGT nr L 157, 30.5. 1998, s . 11 O; Celex 398D0351) 
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- etiketten på förpackningar innehåller texten " innehållet i denna 
förpackning har framställts i enlighet med i beslut 98/256/EG". 

De i paragrafen angivna texterna inom citationstecken får även anges på 
engelska. 

3 § Aminosyror, peptider, talg och talgprodukter som härrör från nöt-
kreatur i Förenade konungariket får införas i Sverige, om de har framställts 
i enlighet med kraven i rådets beslut 98/256/EG. 

4 § Färskt nötkött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter från 
Förenade konungariket och som härrör från nötkreatur som inte har slaktats 
där får införas i Sverige under följande förutsättningar: 

- livsmedlen härrör från en anläggning som står under särskild myndig-
hetskontroll , 

- livsmedlen åtföljs av ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell 
veterinär i Förenade konungariket och som innehåller texten 
"framställd i enlighet med beslut 98/256/EG", 

- i fråga om oförpackade livsmedel, dessa är stämplade med en sexkantig 
stämpel med bokstäverna "XAP" och ett identifikationsnummer, 

- i fråga om förpackade livsmedel, etiketten eller förpackningen är försedd 
med texten " innehållet i denna förpackning har framställts i enlighet med 
beslut 98/256/EG". Förpackningen skall även vara försedd med den 
stämpel som föreskrivs i föregående strecksats. 

De i paragrafen angivna texterna inom citationstecken får även anges på 
engelska. 

5 § Livsmedel sverket får medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den dag den utkommer från trycket. I och 
med ikraftträdandet upphör Livsmedelsverkets kungörelse (SL V FS 1996:4) 
med föreskrifter och allmänna råd om förbud mot införsel m.m. av vissa 
livsmedel från Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland att gälla. 
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