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Med stöd av 19 och 53 §§ livsmede ls förordningen ( 197 1 :807) 1 bes lutar 
Statens livsmedelsverk i fråga om verkets föres kr i fler (SL VFS 1999:25) om 
åtgärder mot vissa li vsmede l med ursprung i e ller som tillverkats av råvaror 
med ursprung i Belgien 

dels att 5 § ska l I upphöra att gäl la, 
dels att 3 och 6 §§ samt bilaga I och bilaga 2 skall ha följande lyde lse 2. 

3 § Den som först i landet mottar produkter enligt 2 § från nötkreatur, 
sv in och fjäd e rfä hå llna i Be lgien från och med den 15 j anuari 1999, ska ll i 
egentillsynen kontrollera att pro dukterna, förutom av handelsdokument e ller i 
tillämpliga fall sundhets intyg, åt följs av ett intyg e nligt bilaga I underteck-
nat av behöri g belg isk myndighet. Intyget enlig t bilaga I s kall inne hå lla upp-
gift om att analysresultat visat att produkterna inte är förorenade av dioxiner 
e ller att de inte innehå ller högre PCB-halter än de nivåer som framgår av 
bilaga 2. 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10. Senaste lyde lse av 19 § 1997:202. Jfr även kommissionens 
beslut 1999/551/EG om ä ndring av bes lut 1999/449/EG (EGT nr L 209. 7.8.1999 s 42; C elex 
399D055 1 ). 
2 Ändringen av bi laga I inneblir all första stree ksa1scn under punk! IV i intyget tills vidare inte 
skall gälla . 
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Den som hante rar produkter som avses i första s tycket, vi lka före den 12 
augusti 1999 införts til l landet utan sådant intyg som avses i första stycket, 
ska ll säkerstäl la och dokumentera att livsmedlen inte är förorenade av dioxin 
e ller att de inte innehå ller högre PC B-halter än de nivåer som framgår av 
bilaga 2. 

6 § Med undantag från 4 § får produkter enligt 2 § av fjäderfä, svin och 
nötkreatur hållna från och med den 15 januari 1999 återsändas till Belg ien 
under förutsättning att 

- dioxinanalyser e ller PCB-analyser inte har utförts och 
-Belgien s kri ft ligen har medgivit att produkten får sändas til lbaka och 

exakt ang iv it adressen till den an läggning som produkte rna skall 
återsändas ti 11. 

Innan å tgärd enligt första stycket vidtas skall samråd ske med 
Livsmedel sverket. 

Dessa före skrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 

BERTIL NORBE LI E 

Peter Brådenmark 
(Tillsynsenhet 2) 
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HÄLSOINTYG 

Bilaga I 
(t il l SL YFS 1999:25) 

fö r produkter att användas som Livsmedel eller foder med ursprung i Belgien och framställda av fjäderfan, 
nötkreatur och svin av det slag som förtecknas i artikel 1.1 A i beslut 1999/449/EG 

Bestammclseland. 

Habo1my~c1s rdcrcmnummcr 

M1nistfre des affaires soc1ales, de la santC pubhquc c1 de l'e1w1ronncmcnt/Ministcnc van Sociale Zaken, Volksgezond-
he,d en Lccfmilicu, 

M1111s1Crc dcs cla.sscs moycnnes cl de \'agricuhurc/Ministcnt van Middenstand en Landbouw. 

Myndighet som u1fardar in1ygc1 . 

Produktbeskrivning ('): 

Farskt ko11 enhgt dcfin111onen , rådets dirck111• 64/4 J 1/EEG 

I ar,kl koll av l1adcrfa enlig, <ld111111onrn , ddch dirrk11v 71 /118/EEG 

Ma~k111urbcna1 kon. 

Malet ko11 och ko11beredningar cnhgt dcfin11,onen i rådets direktiv 94/6 5/EG. 

Köt1produk1er och andra produkter av animaliskt ursprung enligt definitionen i rådm direktiv 77 /99/EEG. 

Produkter som ar avsedda au anvandas som livsmedd som innehåller andra produkter som harror från 
no1krea1ur, svin eller fjaderfan enligt defin111onen , direk11v 77/99/EEG och som mnchåller mer an 2 % djurfett, 
med undantag av m1olkfe11. 

Agg 
Aggproduk1er enhgt d<f,n111oner , rådrn dirck11v 89/41 7/EEG, med undantag ,v aggV1ta. 

Produk1tr som ar avsedda att anvandas som livsmedel och som innehåller mer an 2 % agg eller mer an 2 % 
aggprodukter innehållande mer an I O % fe11 från agg. 

Utsmah fc11 enhgt hanv1s111ngcn i rådets dirck11v 92/ I 18/EEG. 

Bearbeiat a111111ali,k1 protein cnhg1 hav1s111ngen , dirtk11v 9 2/ 118/EEG. 
Råma1cn,,I for 11llverkmng av d1urlodcr rnhg1 1,rnv,sn,ngcn I direk11v 9 2/1 18/E~G 

Foderblandhandhngar och forblandmngar 

Produkten harror frln: f1aderfan/no1krea1ur/,v,n (') 

Typ av forpackning· 

Antal siyck11111g,delar eller forpac kn,ngar: 

Ne11ov1kt: .. ........................ . 

Il Produkternas ursprung 

Oen kontrollerade eller reg1>1rerade anlaggrnngens adress och vetennarkonirol\nummer-
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111. Produk1ernas bestlmmelseori 

Produkten kommer .111 skickas frln: 

T,11 

Transponmedel. 

Av~ndarens n.1mn och adress: 

Motugarcns 11.amn och .adress: 

IV. lniyg: 

(la,:tningsplats) 

(bcs1ammch rsb nd och bcs1ammdsrort) 

Undcnccknad intygar i egenskap av represen1ant for den officiella begöriga myndigheten au jag har 1agit del av 
beSlammelsema i beslut 1999/449/EG. andrat genom beslut 1999/ 551/EG. och intygar au ovanstående produkter 
uppfyller kraven , beslut 1999/449/EG och sarskilt foljande 

produkterna harror inte från diur som fous upp , anlaggn,ngar som belagts med rcstnkt1oner av de belgiska 
mynd1ghc1erna ('). Denna slrccksats skall tillsvida,c inte tillllmpas 

Analysrcsult;u visar au produkten inte ar fororcnad 3v dioxiner eller att de gransvardcn for PCB som anges i 
Bilaga A ull bcslu1 1999/449/EG inte oversknds 

Utfarda1 i .... . ... ... ... den .... ... . 
(ort) (da1um) 

~t11 rnpc! ('I 

(Rcprcscn1ant ror den officiella bdui nga mynd1ghc1cn (1
) 

(Namnfortydl,gandc. bda11n1ng och 111d) 

( ' I \11,l d,·t t'I 11ll:am pl1,:.1 
(1) l k1111,1 mo1l11,:lu.:t \l.111 11lli al1l>!1 upph3v.i~ 
l'I N.ui1111i·c k.1un~cn 11\h ,u mpdn mhlc- v,1ra , ,·n amun r:ut,: Ju ,kn l r)~ku h'all·n • 
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Gränsvärde för PCB i vissa produkter 

Produkt 

Ägg, äggprodukter, färskt fjäderfäkött 
och produkte r som härrör från dessa 

Färskt svinkött och produkter som härrör 
från sådant kött 

Färskt nötkött och prod ukter som hä rrör 
från sådant kött 

Bilaga 2 
(t ill SL VFS 1999:25) 
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Gränsviirde för PCBJ 

200 ng/g fett 

200 ng/g fe tt 

200 ng/g fett 

3Summan av följande PCB-kongener (I UP/\C): 28, 52. I O I. 118. 138, 153. I RO. 

Tryck: Livsmedelsverkcts rcpro 
Uppsala 1999 
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