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Statens livsmedelsverks föreskrifter 
om ändring i verkets föreskrifter 
(SLVFS 1999:21) om kontroll av 
animaliska livsmedel vid import från 
tredje land; 

beslutade den 2 december 1999. 
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Utkom från trycket 
1999- 12- 13 

Med stöd av 7 § förordningen ( 1994: 17 17) om kontroll av li vsmedel som 
importeras från tredje land beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets 
föreskrifter (SL VFS 1999:2 1) om kontroll av animaliska livsmedel som 
importeras från tredje land 

dels att 1 § skall ha följande lydelse, 
dels att de t skal I föras in en ny paragraf, I a §, av följande lydelse. 

l § Föreskrifterna skall til lämpas v id kontroll av de varor som är för -
tecknade i bilaga I och som importeras till Sverige från ett land som inte 
ingår i den Europeiska unionen (EU). Föreskrifterna gälle r dock inte vid 
import från Norge och inte he ller vid import av färska- e ller beredda 
fi s kvaror från Is land . 

Vissa av föreskrifte rna reglerar dessutom trans ite ring av animaliska 
li vsmede l som inte få r omsättas fritt inom EU samt åte rinförsel av varor som 
har sitt ursprung i EU. 

la§ Förutom vad som anges i I § gäller föreskrifterna inte heller färska 
fisk varor som direktlandas från fi skefartyg som för tredje lands fl agg e ller 
som är registrerat i tredje land. Sådana färska fiskvaror skall dock genomgå 
e n organolepti sk undersökning vid landning e ller före första saluhållande. 

Kravet på organo leptisk undersökning ska ll anses uppfyllt om fi skvarorna 
utan anmärkning genomgått den landningskontroll som utförs av Fi skeri-
verket i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 
december 1992 om den gemensamma organisationen för fiske ri- och 
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vattenbruksprodukter och rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 
november 1996 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för 
saluföring av vissa fiskeriprodukter. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den I januari 2000. 

BERTIL NORBELIE 

Tryck: Livsmedelsverkets repro 
Uppsala 1999 

Håkan Stenson 
(Ti llsynsenhet 1) 
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