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Statens livsmedelsverks föreskrifter
om ändring i verkets föreskrifter
(SL VFS 1998:20) om förbud mot
införsel av vissa livsmedel från
Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland;

SLVFS 1999:26
(H 14: I )

Utkom från trycket
1999-07-29

beslutade den 29 juli I 999.
Med stöd av 19 och 55 §§ livsmedelsförordningen ( 197 1:807) 1 beslutar
Statens li vsmedelsverk att 2 och 4 §§ verkets föreskrifter (SLVFS 1998:20)
om förb ud mot införsel av vissa li vsmedel från Förenade konungariket
Storbritanni en och Nord irlandskall ha följande lydelse.
2 § Färskt nötkött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter från
Förenade konungariket får föras in i Sverige under följande förutsättningar:
- li vsmedlen kommer från besättningar och anläggningar som
ingår i det exportcertifierade besättningssystemet "ECHS" (Export
Certified Herd Scheme) eller från anläggningar som uppfy ller kraven i
det datumbaserade exportsystemet "DBES"(Date Based Export Scheme),
- Iivsmed len åtföljs av ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell
veterinär i Förenade konungariket och som innehåller texten "framställda
i enlighet med beslut 98/256/EG",
- förpackningar är försedda med en trekantig stämpel som
innehåller bokstäverna "VS ECHS" (det exportcertifierade
besättningssyste met) eller en sexkantig stämpel som innehåller
bokstäverna "XEL" (det datumbaserade exportsystemet) och
an läggningens kontro llnummer, samt
I Senaste lydelse av 19 § 1997:202 och av 55 § 1998:133. Jfr även kommissionens beslut
98/692/EG (EGT nr L 328, 4.12.1998, s.28; Celex 398D0692) och kommissionens beslut
99/514/ EG (EGT nr L 195, 28.7. 1999. s.42: Cclex 399D0514).
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- texte n " innehållet i denna förpac kning har framställts i enlighet med
beslut 98/256/EG" återfinns på förpacknin gar, med undantag för
kons umentförpac kningar.
De i paragra fen angivna texterna inom citationstecken får även anges på
enge lska.

4 § Färskt nötkött, ma let kött, köttbe redni ngar och köttprodukter från

Förenade konungariket som kommer från nötkreatur som inte har slaktats där
får föras in i Sverige under följande förutsättningar:
- li vsmedlen komm er från en an läggning som står under särski ld
mynd ighetsti Il syn ,
- livsmed le n åtföljs av ett hälsointyg som är utfärdat av en officiell
veterinär i Före nade konungariket och som innehå ller texten " framstä ll da
i enlighet med beslut 98/256/EG",
- förpac kn ingar är försedda med en sexkanti g stämpe l som
inne hå ller bokstäverna "XAP" och an läggningens kontro ll nummer, samt
- texten " innehå llet i denna förpackning har fra mstä ll ts i enli g het med
beslut 98/256/EG" återfin ns på förpackningar, med undantag för
konsumentförpackni ngar.
De i paragrafen an givna texterna inom c itationstecke n får även anges på
e ngelska.

Dessa föreskrifter träder i kraft den I au gusti 1999.
STUART A. SLORACH
T he rese Fr isell
(Tillsynse nhet I)
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