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Statens livsmedelsverks föreskrifter
om åtgärder mot vissa livsmedel med
ursprung i eller som tillverkats av
råvaror med ursprung i Belgien;

SLVFS 1999: 16

(J 73 )
Utkom från trycket

1999-06-07

beslutade den 7 juni 1999.
Med stöd av 19 och 53 §§ livsmedelsförordningen ( 197 1:807) beslutar
Statens livsmedelsverk fö ljande föreskrifter 1•
I§
Dessa föresk rifter innehåller skyddsåtgärder med anlednin g av att
produkter från fjäderfä, nötkreatur och svin, som kommer frå n djur i Belgien
som utfodrats med dioxinförorenat fode r, kan antas vara otjän liga ti ll
människoföda.

2§
Föreskrifterna i denna författning omfattar fö ljande produkter samt
produkter som är tillverkade av
.f}äde1fä enligt definiti on i SL VFS 1994 : I I
- fä rskt kött enligt SLVFS 1994: 11 ,
- mask in urbenat kött enligt SL VFS 1986: 13,
- malet kött och köttberednin gar enli gt SL VFS 1996 : 17,
- köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt SL VFS
1994 : 10,
- ägg enligt rådets förordning (EEG) nr 1907/90 samt äggprod ukter enligt
SL VFS 1994:5,
- produkter avsedda för livsmedelsändamål och som innehåller mer än 2%
ägg eller äggprodukter,
- bearbetat animaliskt protein enligt SL VFS 1994 : I 0, samt
- nedsmält fett enligt SL VFS 1994: I0,
1 Senaste lydelse a v 19 § 1997:202 och av 53 § 1989:462. Jfr även kommissionens beslut
99/363/EG (EGT nr L 141 , 4.6 . 1999 s. 24 ; Celcx 399D0363) och kommissionens bes lut
99/ 36R/EG (EGT nr L 142, 5.6. 1999 s . 46; Cclcx 399D0368) .
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n,Hkrealur eller svin enligt definition i SL VFS 1996:32

- färskt kött enligt SL VFS 1996 :32,
- maskinurbenat kött enligt SLVFS 1986: 13,
- malet kött och köttberedningar enligt SLYFS 1996: 17,
- köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt SL YFS
1994: 10,
- mjölk och mj ölk baserade produkter enligt SLYFS 1994 13,
- bearbetat animaliskt protein enligt SLYFS 1994: I 0, samt
- nedsmält fett enligt SLYFS 1994: 10.

3§

Den som hanterar livsmedel som innehåller produkter frånj}äde 1.fä
enligt 2 §, som är hållna i Belgien från och med den 15 januari 1999 till och
med utgången av maj 1999, skall som ett led i egentillsynen säkerställa och
dokumentera att li vsmedlen inte är förorenade av dioxin .
I egentill synen skall även kontrolleras att produkter från .fjäder/å, som är
hållna i Belgien och som införs till Sverige från och med den I juni 1999,
åtföljs av handelsdokument eller i tillämpliga fa ll sundhetsintyg kompletterat
med intygande av behörig belgisk myndighet att produkterna inte är förorenade av dioxin.
4§
Den som hanterar livsmedel som innehåller produkter från nötkreatur
eller svin enligt 2 t som är hållna i Belgien frå n och med den 15 januari 1999,
skall som ett led i egentillsynen säkerställa och dok umentera att li vsmedlen
inte är förorenade av dioxin.
Första stycket gäller inte om produkterna åtfö ljs av handelsdokument eller i
tillämpliga fall sundhetsintyg kompletterat med intygande av behöri g belgisk
myndi ghet att produkterna inte är föro renade av dioxin.
5§

Livsmedel som in te upp fy ller kraven i 3 eller 4 § får inte saluhållas.
Innehav av sådana livsmedel skall omedelbart anmälas till tillsynsmyndi gheten
som skall vidta åtgärder enligt 27 § li vsmedelslagen ( 197 1:5 11 )2 .
Lokal tillsynsmyndighet som mottar sådana anmälningar som avses i första
stycket skall omedelbart underrätta Li vsmedelsverket om vidtagna åtgärder.
Samtli ga kostnader som uppkommer i samband med tillsynsmyndighetens åtgärder enligt 5 § skall betalas av den som hanterar li vsmedlet.

6§

2 Senaste lyde lse av 27 § 1998: 128.
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7§
Livs medelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i
denna författning.

Denna fö rfattning träder i kraft den dag den utkommer från trycket.

BERTIL NORB ELIE

Per Mattsson
(Tillsynsenhet 2)
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