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Utkom från trycket 
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Med stöd av 19 och 55 §§ livsmedelsförordningen ( 1971 :807)' beslutar 
Statens livsmedelsverk följande föreskrifter. 

I § I denna kungörelse återfinns åtgärder med anledning av förekomsten av 
bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal. Bestämmelserna i 
kungörelsen gäller inte den autonoma regionen Azorerna. 

2 § Livsmedel som består av, innehåller eller framställts av kött från 
nötkreatur med ursprung i Portugal får inte, med de undantag som anges i 3-
4 §§, föras in i Sverige. 

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

3 § Aminosyror, peptider, talg och talgprodukter som härrör från nötkreatur 
i Portugal får föras in i Sverige om framställning, märkning och hälsointyg 
överenstämmer med kraven i kommissionens beslut 98/653/EG. 

4 § Färskt kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter från Portugal 
som härrör från nötkreatur som inte slaktats där får föras in i Sverige om 
- livsmedlen kommer från en anläggning som står under särskild 
myndighetskontroll, 

I Senaste ändring av 19 § 1997:202 och av 55 § 1998:133. Jfr även kommissionens beslut 
98/653/EG (EGT nr L 31 1, 20 . 11. 1998, s.23; Celex 398D0653). 
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- livsmedl en åtföljs av ett hälsointyg som har utfärdats av en officiell 
veterinär i Portugal, och som innehåller texten "framställd i enlighet med 
beslut 98/653/EG". 

Förutom bestämmelserna i första stycket skall livsmedlen vara märkta 
med en tydlig extra kontrollstämpel. 

5 § Livsmedelsverket får medge undantag (dispens) från föreskri fterna i 
denna kungörelse. 

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

BERTIL NORBELIE 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet 1) 
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