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0 
LIVSMEDELS 

VERKET 

S LVFS 1999:25 

(J 73) 

Utkom från trycket 
1999-07-16 

Med s töd av 19 och 53 §§ livsmedels förordningen ( 197 1 :807) beslutar 
Statens livsmede lsverk fö lj ande föreskri fter 1• 

I § Dessa föreskrifter innehå ller skyddsåtgärder med anledning av att 
produkter från fjäde rfä, nötkreatur e ller svin, som kommer från djur i Belgien 
vilka utfodrats med dioxinförorenat foder, kan antas vara otjänliga till 
människoföda. 

2 § Föreskrifterna i denna författn ing om fattar fö ljande produkter samt 
produkter som är till verkade 
av j}äde,fä enligt definition i SL VFS 1994: 11 

- fä rskt kött enligt S L VFS 1994: I I , 
- maskinurbenat kött e nl igt SLYFS 1986: 13, 
- malet kött och köttberedningar enligt S L VFS 1996: 17, 
- köttprodukter och andra produkter av an imaliskt ursprung e nligt S L VFS 

1994: 10, 
- produkter som är avsedda att användas som livsmedel som inne håller 

andra produkter som härrör från fjäderfä e nlig t SLYFS 1994: 10 och 
som innehåller mer än 2% djurfel! med undantag av mjölk fett, 

- ägg samt äggprodukter enlig t SLVFS 1994:5, m ed undantag av äggvita. 

1 Senaste lydelse av I 9 § 1997:202 och av 53 § I 989:462. Jfr även kommissionens beslut 
99/449/ EG (EGT nr L 175. 9.7 . 1999 s 70; Cc lcx 39900499). 
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2 
- produkter avsedda all användas som livsmede l och som innehå ller mer än 

2% ägg eller mer än 2 % äggprodukter innehållande mer än 10 % fell från 
ägg, 

- bearbetat animaliskt prote in enl igt SL VFS 1994: I 0 samt 
- nedsmäl t fell enligt SL VFS 1994: I 0, 

av nötkreatur eller svin enl igt definiti on i SLYFS 1996:32 
- färskt köll enligt SL VFS 1996:32, 
- maskinurbenat kött enligt SLYFS 1986: 13, 
- malet köll och köttberedningar enl igt SL YFS 1996: 17, 
- köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt SL VFS 

1994: I 0 med undantag fö r gelatin, 
- produkter som är avsedda att användas som li vsmedel som innehåller 

andra produkter som härrör från nötkreatur eller svin enligt SL VFS 
1994: I 0 och som innehåller mer än 2% dj urfett med undantag av 
mjölkfell , 

- bearbetat animaliskt prote in enligt SLYFS 1994: I 0 samt 
- nedsmält fell enligt SLYFS 1994: 10. 

3 § Den som först i landet mottar produkter enligt 2 § från nötkreatur, 
svin och fjäderfä hållna i Belgien från och med den 15 januari 1999, skall i 
egentil lsynen kontrollera all produkterna, förutom av handelsdokument eller i 
tillämpliga fall sundhetsintyg, åtföljs av ett intyg enligt bilaga I under-
tecknat av behöri g bel gisk myndighet. 

Den som hanterar produkter som avses i första stycket, vilka före 
ikraftt rädandet av denna fö rfattning, införts ti ll landet utan sådant intyg som 
avses i förs ta stycket, skall säkerställa och dokumentera all li vsmedlen inte är 
förorenade av dioxin e ller, i fråga om produkter från fjäderfä, att de inte 
innehåller högre PCB-ha lter än de nivåer som framgår av bilaga 2. 

4 § Li vsmedel som inte uppfyller kraven i 3 § få r inte saluhållas. Den som 
innehar sådant livsmedel skall omede lbart anmäla detta ti ll ti llsynsmyndig-
heten som ska l I vidta åtgärder enl igt 27 § I ivsmedelslagen ( 197 1 :5 1 I) 2. 

Lokal ti ll synsmyndighet som mollar sådana anmälningar som avses i första 
stycket skall omedelbart underrälla Livsmedelsverket om vidtagna åtgärder. 

5 § För produkter som anges i 2 § och som införts i landet före den 12 
j uni 1999 kan Livsmedelsverket begära att Belgien utfärdar en förk laring 
huruvida ursprungsanläggningen är belagd med restriktioner. 

6 § Med undantag från 4 § får produkter enligt 2 § av fj äderfä hållna 
mellan den 15 januari och den I juni 1999 och av svin eller nötkreatur hållna 

2 Senaste lydelse av 27 § 1998: 128. 
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mellan den 15 januari och den 3 juni 1999 återsändas till Be lgien under 
förutsättning att 

-det inte vari t möjligt att i e nlighet med 5 § spåra den exakta belgiska 
urs prungsbesättn ingen och 

- diox inana lyser el ler PCB-analyser inte har utförts och 
- Belgien skriftligen har medgivit att produkte n får sändas tillbaka och 

exakt angivit adressen till de n anläggning som produkterna skall 
å te rsändas ti 11. 

Innan åtgärd enligt första stycket vid tasska l I samråd ske med 
Livsm edelsverket. 

3 

7 § Samtl iga kostnader som uppkommer i samband med tillsynsmynd ig -
hetens å tgärder enligt 4, 5 och 6 §§ skal l betalas av den som hanterar 
li vsmedlet. 

8 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna författning. 

De nna författni ng (SL VFS 1999:25) träder i kraft den dag de n utkommer 
från trycket då verkets föreskrifte r (SLV FS 1999: 16) upphör att gälla. 

Jan Movitz 

Per Mattsson 
(T illsynsenhet 2) 
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HÄLSOINTYG 
Bilaga I 

(Ii ll SL VFS 1999:25) 

5 

För produkter avsedda att användas som livsmedel eller foder med ursprung i Belgien och framställda av 
fjäderfä n. nötkreatur och svin •v det slag som förtecknas i artikel I.I A i beslut 1999/4-19/EG 

BcStJmmelsesland: ....... ..... .. 

Halso111tygets referensnummer: . 

Minis(Crc des affaires soc1a.les, de la sJntC publique ct de l'env1ronnement 

M1111stCre dcs classcs moyennes et de l'agncuhure 

Myndighet som utfärdar intyget: ..... .. ...... . ... ........ .. .. . 

Produktbeskrivning ('): 

Farskt kott cnhgt dcfin111oncn I rådets direkttv 64/HJ/EEG. 

Farskt kott av fjadcrfa enhgt defin111oncn t rådets direkttv 71 / I I 8/EEG. 

Ma.skmurbcnat kor L 

Malet kott och kottberedntngar cnhgt defintttonen I ridets dirckttv 9·1/6;/EG. 

Ktittproduktcr och andra produkter av animaliskt urpsrung enhgt dcfin111oncn I rldm dtrckttv 77/99/EEG. 

Produkter som Jr avseddJ au Jnvanda.s som hv)mcJel som mnehillcr andra produkter som harrör fr.in 
notkrcatur, svin eller fjaderfan cnhgt dcfintttoncn t Jir<kt,v 77 /99/EEG och som innehåller mer an 2 % d1urfett, 
med undantag .iv mJolkfett. 

.~gg 

Aggproduktcr cnhgt dcfintttonen t rådets direkttv 89/4 37/EEG. med undantag av aggvtta. 
Produkter som ar avsedda att J.nvandas som livsmedel och som innchlller mer an 2 % J_gg dlcr mer an 2 % 
,ggprodukter mnehållande mer an I 0 % fett från agg. 

Utsmalt fett enligt hanvtSrnngen I raders dtrekuv 92/1 18/EEG. 

Bearbetat arnmaliskt protem cnhgt hanvisntngcn I direk11v 92/11 8/EEG. 

Råmatenal for ttllverkning av djurfoder enligt hanv,snmgen i dtrekttv 92/ 118/EEG. 

Foderblandnmgar och forblandrnngar. 

Produkten harror från: fjaderfan/notkreatur/svrn (') 

Typ av forpackrnng: ...... 

Antal Stycknmgsdelar eller forpackmngar. ...................... . ...... .. .. 

Nc1tov1kt: .. ..... . .................... , .. .... .. . .. ...... . .. ..... .... . . ...... ............... ..... . 

Il. Produkternas ursprung 

Den kontrollerade eller registrerade anbggningcns adress och vetcnnarkontrollnummcr: 

SL VFS 1999:25 
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111. Produkternas bestämmelseort 

Produkren kommer att skickas från: .......................•. .... 
(l~1nmgsplat.s) 

Till: ................ . 
(but.lmmclscsl:and och bcst1mmclscor1) 

Transportmedel: 

Avsandarens namn och adress: ........ .... .... ...... . ........... . 

Mottagarens n;1mn och Jdress: ..... 

IV. Intyg: 

Undertecknad intygar I egensk>p av representant for den offimlb behonga myndigheten JII Jag har 1ag11 del '" 
bestammelscrna I beslut 1999/449/EG och intygar a11 ovansdende produkter uppfyller kraven I beslut 1999/449/ 
EG och sarsk,lt foljandc ('): 

Produkterna h.i rrOr mte frin djur som fous upp i anläggningar som bd ag1s med rcstnkt1oncr av de belgtsb 
myndighcrcrna. 

Analysresuha1 visar att produkten mte ar fororcnad av d1oxmer eller Jtr de gransvardcn for PCB som anges 1 

bilaga A 1tll beslut 1999/449/EG inte oversknds. 

Utfardat i . . .den 

Sumpt'I (1) 

(Rcprcscr11.1m for Jcn 11ff1uel!J bchon~.1 myndi~hctcnJ ! ') 

( 1) Stryk. det c1 11\lamphga, 
(1) N.lmntrckrungcn oc h ~umpdn mh1c van 1 en .annan r1n? ,m den tryckt.i tu.ten 
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Bilaga 2 
(till SL VF t 999:25) 

Gnnsv;irdc for PCB vissa produk1cr som foriccknas artikel I.I 

Prooul1 

Agg. aggproduk1cr. forsk1 fj,dcrfako11 och produk1<r som h,rror från dtsSJ ZOO ng/g fc11 

Obehandlad m1olk, vannebchandlad m1olk och miolkb,serade produkicr 100 ng/g fc11 

(') Summin ,1,v foli;anJc PCB•l ongcn<"r tlUPAO. 2!. Sl. 101. 11 ll, 113, I SJ , 180 

SLYFS I 999:25 
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Tryck: L1vsnu.-Je lsvc1~cts rcpro 
1Jp11nlw 19!>9 
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