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Med stöd av 19 och 53 §§ livsmedelsförordningen ( 1971:807) beslutar
Statens livsmedelsverk att 1-5 §§ verkets föreskrifter (SL VFS 1999: 16) om
åtgärder mot vissa li vsmedel med ursprung i eller som tillverkats av råvaror
med ursprung i Belgien skall ha följande lydelse 1.
Till följd härav kommer författningen att ha följande lydelse från den dag
den träder i kraft
l §
Dessa föreskrifter innehåller skyddsåtgärder med anledning av att
produkter från fjäderfä, nötkreatur eller svin, som kommer från djur i Belgien
som utfodrats med dioxinförorenat foder, kan antas vara otjänliga ti ll
människoföda.
2§
Föreskrifterna i denna fö rfattning omfattar följande produkter samt
produkter som är tillverkade
av fjäderfä enligt definition i SLVFS 199411
- färskt kött enligt SLVFS 1994: 11 ,
- maskin urbenat kött enligt SLVFS 1986: 13,
- malet kött och köttberedningar enligt SL VFS 1996: 17,

1 S enaste lyde lse av 19 § 1997:202 och a v 53 § 1989:462. Jfr även ko mmissionens beslut
99/3 63/EG (EGT nr L 141 , 4.6. 1999 s . 24; Celex 399 D0363), ko mmissio ne ns bes lut 99/389/EG
(EGT nr L 147, 12 .6 . 1999 s. 26; Celex 399D0389) samt kommissionens bes lut 99/390/EG (EGT ...,
nr L 147, 12.6 . 1999 s . 29; Celex 399D0390).
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- köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt SL VFS
1994: 10,
- ägg enligt rådets förordn ing (EEG) nr 1907/90 samt äggprod ukter enligt
SLVFS 1994:5,
- produkter avsedda för livsmedelsändamål och som innehåller mer än 2%
ägg eller äggprodukter,
- bearbetat animaliskt protein enligt SL VFS 1994: 10, sam t
- nedsmält fett enligt SL VFS 1994 : I0,
av nötkreatur eller svin enligt definition i SL VFS 1996:32
- färskt kött enligt SL VFS 1996:32,
- maskinurbenat kött enli gt SL VFS 1986: 13,
- malet kött och köttberedningar enl igt SLVFS 1996: 17,
- köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt SLVFS
1994: 10 med undantag för gelatin,
- mjölk och mjölkbaserade produkter enligt SL VFS 1994 : 13,
- bearbetat animaliskt protein enligt SL VFS 1994 : I 0, samt
-nedsmält fett enligt SLVFS 1994 :10.
Den som först i landet mottar produkter enligt 2 § från fjäderfä, hållna
i Belgien från och med den 15 januari 1999, skall i egentillsynen kontro llera
att produkterna, förut om av handelsdokument eller i tillämpli ga fall sundhetsintyg, åtföljs av ett intyg enligt bilaga I undertecknat av behörig belgisk
myndighet.
Den som hanterar produkter som avses i första stycket, som före
ikraftträdandet av denna författning, införts till landet utan intyg som avses
i första stycket, skall säkerställa och dokumentera att livsmedlen inte är
förore nade av dioxin.
3§

4§
Den som först i landet mottar produkter enligt 2 § från nötkreatur eller
svin, hållna i Belgien från och med den 15 januari 1999, skall i egentillsynen
kontrollera att produkterna, förutom av handelsdokument eller i ti llämpliga fa ll
sundhetsintyg, åtfölj s av ett intyg enligt hi/aga 2 undertecknat av behörig
belgisk myndighet.
Den som hanterar produkter som avses i första stycket, som före
ikraftträdandet av denna författning införts till landet utan intyg som avses
i första stycket, skall säkerställa och dokumentera att livsmedlen inte är
förorenade av dioxin.
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5§
Livsmedel som inte uppfyller kraven i 3 eller 4 § får inte saluhållas.
Den som in nehar sådant livsmedel skall omedelbart anmäla detta till
tillsynsmyndigheten som skall vidta åtgärder enl igt 27 § livsmedelslagen
( 197 1:5 11) 2 .
Lokal ti llsynsmyndighet som mottar sådana anmälningar som avses i fö rsta
stycket skall omedelbart underrätta Livsmedelsverket om vidtagna åtgärder.

Samtliga kostnader som uppkommer i samband med tillsynsmyndighetens åtgärder enligt 5 § skall betalas av den som hanterar livsmedlet.

6§

7§
Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i
denna fö rfattning.
Denna fö rfattning (SLVFS 1999: 16) träder i kraft den dag den utkommer
från trycket.
Denna författ ning (SLVFS 1999: 17) träder i kraft den dag den utkommer
från trycket.

BERTIL NORBELI E

Per Mattsson
(Tillsynscnhct 2)

2 Scnaslc lydelse av 27 § 1998: 128
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Bilaga J
(till SLVFS 1999:16)

HÄLSOINTYG

för produkter avsedda att a n vändas som livsme del eller foder med ursprung i Belg ien och framställda av fjäderfä av d e t slag som förteckn as i artikel I.I A i beslut 1999/363/EG
Bestämmelseland: .
De tta hälsointygs referensnummer:
Ansva rig myndighet ('):

-

MinistC:re des a(faircs socialcs, de la santC publique et de l'environncment/ Ministcric van Sociale z:1ken,

-

Ministere des classes m oyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Vo lksgezondheid en Leefmilieu

Myndighet som utfärdar intyget:

I. Produktbeskrivning (')
-

Färs kt kött av fjäde rfä e n ligt definitionen i rådets direktiv 7 1/ 11 8/EEG.

-

Mekaniskt rekombinerat kött.

-

Malet kött och köttberedningar enligt defi nitionen i rådets direktiv 94/65/EG.

-

Köttprodukte r och andra produkter med animaliskt ursprung enligt defi nitionen i rådets direktiv
77/99/EEG.

-

Ägg.

-

Äggprodukter enligt definitionen i rådets direktiv 89/437/EEG.

-

Produkte r som är avsedda att användas som livsmedel och som innehåller mer än 2 % ägg och
äggprodukter.

-

Utsmält fe tt enligt hänvisningen i rådets direktiv 92/ 1I 8/EEG.
Bearbetat animaliskt protein enligt hänvisningen i rådets direktiv 92/ 11 8/EEG.
Råmaterial fö r tillverkning av djurfoder e nligt hänvisningen i rådets direktiv 92/ 118/EEG.

Typ av förpackning: . .
Antal förpack ningar:

Nettovikt:
11. Produkternas ursprung

Den kontrollerade eller registrerade anläggningens adress och vetcrinärkontrollnummer eller rcgistrcringsnummer:

11 1.

Produkternas bestämmelseort

Produkten kommer au skickas från
(lastningsplats)

till:
(bestämmelseland och btståmmclseort)

Transportmedel: .... .. ...... . .

(') Stryk dc1 c1 t1llamplig;i, .
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Avsändarens namn och adress;. ...

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

IV.

Intyg
Undertecknad intygar i egenskap av officiell behörig myndighetsperson att jog har tagit del av bestämmelserna i beslut 1999/363/EG och intyger att ovanstående produkter uppfyller krave n i beslut I 999/
363/EG och särskilt följande('):
-

Produkterna härrör inte från djur som fötts upp i anläggningar som belagts med restriktioner ov de
belgiska myndigheterna.

-

Analysresultat visar an produkterna inte är dioxinförgiftade.

Utfärdat i .......... . . , .. .... .

. ........ den ...... .
(ort)

(Officidl behörig myndighctsperson) ( 1)

{Namnförtydligande, be'3ttning och titd)

('I Stry\.: det c1 tillåmpli~a
(') N:unn tt·cknin~cn och s tämpeln m!is1e v:irn I en ;1n11:111 far11, :in den 1ryc.. k1:i tt·xtcn
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Bilaga 2

(till SLV FS 1999: 16)

fö r produk ter a vsedda a tt a n vä ndas s om livs m ed el e lle r fode r , m e d urs prung i Belg ie n och
härrö rande från n ö tkre atur oc h s vin a v det s lag s o m fö rtecknas i artike l I.I A i b eslut 1999/389/EG
Bestämmelseland: ................ .. ............ ..
Hålsointyge ts referensnummer: ...... ..... ..... ..
Ansvarig my ndig het():

-

MinistCrc dcs affaires socialcs, de l:i sanrC publiquc ct de !'cnvironncmcnt/ Ministcnc van Sociale Zakcn,
Volksgezondheid e n Lcelmilieu

-

MinlstCfc dcs classcs moycnncs ct de l'Agriculturc/Msn1stcric van M1ddcnstand en Landbouw

My ndighet som utfärdar intyge t:

I. Pro duktbeskrivni ng (')
-

Färskt kö tt enligt definitio nen

-

Mekan iskt rckombincrat kö tt.

-

Malet kött oc h köttberedni n~ar e nligt definitionen i rådets direkti v 94/6.1/EG.

-

1

rådets direktiv 64/433/EEG .

Köttprodukter och andra produkter med animaliskt ursprung enligt definitionen i rådets direktiv
77/99/EEG.

-

Obehandlad mjö lk, värm ebehandlad mjolk och mjö lkprodukter e nligt definitionen i rådets direktiv
92/46/EG.

-

Mjö lk och mjö lkprodukte r som inte är avsedda att användas som livsmedel en ligt hänvisningen
rådets d irektiv 92/ I I 8/EEG.

1

Utsmält !Cl! en ligt hänvisninge n , rådets direktiv 92/ 118/ EEG.
lleorbetat animoliskt protein e nligt hänvisningen

1

rådets direktiv 92/ 118/ EEG.

Råmaterial för tillverkning av djurfoder enligt hönvisningcn i rådets di rekti v 92/1 18/ EEG .
P rodukten har framscällts av: N ötkreatur/gris(')
Typ av produkter: .......... ..
Typ av förpackn ing: ...... .
Antal styck ningsdelar eller antol fö rpaekn,ngar: ..

N cnovikt:
11. Produkte rnas urs prung
D en kontroll erade e ller registrerade an läggningens adress och vctcrinårkontrollnummcr elle r reg,strcringsnummcr:

111.

Produkterna s b cs tä r11n1e lscort
Procluktc n k ommer att skickas från

toll

(hcs1:ammtlscl:and och hcs1ämmd~con}

Trans po rtmede l.

(') St ryk del c1 t1llamrh.'t:t.
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Avsändarens nam n och adress: . ... .. .. .. ... ... . . .. .... . .. .......... , . , ...... .
Mottagarens namn och adress: .. .. . .. . .. , .... , ... .. ............................ .... .. ......... .. . .. . . .... .......... . . .

IV.

Intyg
Undenecknad intygar , egenskap av offic,ell behörig myndighetsperson an jag har 1ag11 del av bestam•
melserna i beslut 1999/389/EG och intygar a11 ovansrlende produkter uppfyller krave n , beslut 199 9/
389/EG och särskilt följande ('):

-

Produkten h:irrbr inte från djur som fbtts upp i anlaggmngar som belagts med rc~tnktioncr av de
belgis ka myndigheterna.

-

Analyse resu ltor visar all produkten inre är diox infö rgiftad.

den

Utfärdat i . ........ .

(cbtum)

(on)

.......

(Off1c1dl hchbng myndighttsptrsons nam111eckn1ng) (')

(Nam nfortydhgandt. bcf:m n1n,t och 111cl)

1
( }

S1ryl del t1 11ll:unpli,ca

f)

N:.

1111

11<"Ck n , n-('n och st;unJ'('l n

m5,tt ,u:1 , c-n

Tryck: Livsmedelsverkcts repro
llflpsala 1999

;111n an

j,.,,.

;1

11 ikn ' " ' lt.a lc"'<lt"n -
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