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Med stöd av 19 och 53 §§ livsmedelsförordningen ( 197 1 :807)1 beslutar 
Statens livsmedelsverk i fråga om verkets föreskrifter (SL VFS 1999:28) om 
åtgärder mot vissa livsmedel med ursprung i e ller som tillverkats av råvaror 
m ed ursprung i Be lg ien att 2, 3, och 7 §§ samt bilaga i och bilaga 2 till 
föreskrifterna skall ha följande lydelse. 

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 
de träder i kraft. 

1 § Dessa föreskrifte r innehåller skyddsåtgärder med anledning av att 
produkter från fjäderfä och svin som kommer från djur i Belgien v ilka 
utfodrats med dioxinförorenat foder, kan antas vara otjänliga till människo-
föda. 

2 § Föreskrifterna i denna författning omfattar följande produkter samt 
produkter som är ti llverkade de ls av ./Jäde,fä enligt 2 kapitlet I § SL VFS 
1994: 11 och dels av tamsvin . 

1 Senaste lydelse av 19 § 1997:202 och av 53 § 1989:462. J fr även kommissionens beslut 
1999/788/EG om skydclslltgärder när det gäller dioxinförorening av vissa svin- och 
fjäderfäprodukter avsedda att användas som livsmedel e ller foder (EGT nr L 3 I 0 , 4. 12. 1999, 
s.62; Cclex 39900788) samt komm issionens beslut 2000/150/EG om ändring av bes lut 
1999/788/ EG (EGT nr L 50, 23.2.2000. s .25; Celex 30000150). 
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1. färskt kött av fjäderfä och tamsvin, 
2. maskinurbenat kött enligt SLVFS 1986: 13, 
3. malet kött och köttberedningar enligt SLVFS 1996:17, 
4. köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enl igt SLVFS 

1994: I 0 med undantag av gelatin, samt av rengjorda, saltade el ler torkade, 
och/eller värmebehandlade magar, blåsor och tarmar, 

5. produkter avsedda att användas som livsmedel som innehåller 
andra produkter som härrör från fjäderfä eller tamsvin enligt SL VFS 
1994: I 0, och som innehåller mer än 2 % djurfett. 

3 § Den som först i landet mottar produkter enligt 2 § från tarnsvin och 
fjäderfä hållna i Belgien från och med den I 5 januari 1999, skall i egen-
tillsynen kontrollera att produkterna, förutom av handelsdokument eller i 
tillämpliga fall sundhetsintyg, åtföljs av ett intyg enligt förlaga som framgår 
av bilaga 1 undertecknat av behörig belgisk myndighet. 

Den som hanterar produkter som avses i första stycket, vi lka före den 13 
december 1999 införts till landet utan sådant intyg som avses i första stycket, 
skall säkerställa och dokumentera att livsmedlen inte är förorenade av 
dioxin, eller att de inte innehåller högre PCB-halter än de nivåer som fram-
går av bilaga 2, e ller att de härrör från djur som slaktats efter den 20 
september 1999. 

4 § Livsmedel som inte uppfyller kraven i 3 § får inte saluhå llas. Den 
som innehar sådant livsmedel skall omedelbart anmäla detta till tillsyns-
myndigheten som skall vidta åtgärder enligt 27 § livsmedelslagen 
(1971:511)2. 

Lokal tillsynsmyndighet som mottar sådana anmälningar som avses i 
första stycket skall omedelbart underrätta Livsmedelsverket om vidtagna 
åtgärder. 

5 § har upphävts genom SL VFS I 999:39. 

6 § Med undantag från 4 § får produkter enligt 2 § av fjäderfä och 
tamsvin hållna från och med den I 5 januari till den 20 september 1999 
återsändas till Belgien under förutsättning att 

- dioxinanalyser e ller PCB-analyser inte har utförts och 
- Belgien skriftl igen har medgivit att produkten får sändas tillbaka och 

angivit adressen till den anläggning som produkterna skall återsändas till. 
Innan åtgärd enligt första stycket vidtas skall samråd ske med Livsme-

delsverket. 

2 Senaste lydelse av 27 § 1998:128. 
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7 § Samtliga kostnader som uppkommer i samband med tillsynsmyndig -
hetens åtgärder enligt 4 och 6 §§ skall betalas av den som hanterar livs-
medlet. 

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

Denna författning träder i kraft den dag den utkommer från trycket. 

BERTIL NORBELIE 

Ulla Nordström 
(Tillsynsenhet 2) 
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HÅLSOINTYG 

Bilaga 1 
(till SL VFS 1999:28) 

5 

för produkter avsedda att användas som livsmedel eller foder med ursprung i Belgien och framstlillda av 
fjäderflin och svin av det slag som fllrteclmas i artikel 1.1 i beslut 1999/788/EG 

Bestämmelseland: .. . ..... . . . ..... . .. . .. ... . . . ..... . . .... . .... . 

Hälsointygets referensnummer: . .. .. .. . .. .. ... .. . . .. ... .... . ...... . ..... . .. .. . ..... . .... . . .. . ..... . .... . .... . .. . . .... .... .. .. . . .. . . . .. . . . 

Ansvarig myndighet (1): 

Ministere des affaires sociales. de la Same publique el de l'Environnemen1/Minis1erie van Sociale Zaken, Volksgezond-
heid en Leefmilleu 

Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw 

Myndighet som utfärdar intyget: ............. .. .. .. ... ........ .. . .... ... ......... .. . ........ . ... .. . .... , ... .. .... . .. .... . ·: · .. .... . ...... . 

I. Produktbeskrivning (1) : 

- Färskt kött enligt definitionen i rådets direktiv 64/433/EEG. 

Färskt kött av fjäderfä enligt definitionen i rådets direktiv 71/118/EEG. 
Maskinurbenat kött. 

Melet kött och köttberedningar enligt definitionen i rådets direktiv 94/65/EG. 

Köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt definitionen i rådets direktiv 77/99/EEG, med 
undantag av rengjorda, saltade eller torkade och/eller upphe11ade magar. blåsor och tarmar. 

- Produkter som är avsedda att användas som livsmedel som innehåller andra produkter som härrör från svin eller 
fjäderfän enligt definitionen i direktiv 77/99/EEG och som innehåller mer än 2 % djurfett. 

- Råmaterial för tillverkning av djurfoder enligt hänvisningen i direktiv 92/1 18/EEG. 

Produkten härrör från: fjäderfän/svin (') 

Typ av förpackning: . .. . . . .. ... . .. . ... ... .. . . ... . . .. .. .. , .. .. . . .... . , .. . . , . .. . .. . ...... .. .. .. .. .. .. . 

Antal s1yckningsdelar eller förpackningar: . .... .... .. . . ... .. .. .. .. . . ... .. .... .. . .. . . . .. .. . . .. . ... ... . 

Nettovikt: 

Il. Produkternas ursprung 

Den kontrollerade eller registrerade anläggningens adress och veterinärkontrollnummer: 

(') S1,yk del ej 1illämplig,. 
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111. Produkternas bcsllm.mclscort 

Produkten kommer att skickas frin: 
O•stningsplats) 

till: .. , ...... . ............ ... .. . ... . ................... ....... ..... ......... . ........ .... ....... ...... ... .. , .......... . .. .. . . 
(bcstämmelsel•nd och bcstämmelseon) 

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

Avsändarens namn och adress: ...... .... ...... .. .. , 

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

IV. Intyg 

Undenecknad intygar i egenskap av representant för den officiella behöriga myndigheten att jag har tagit del av 
bestämmelserna i beslut 1999/788/EG och intygar att ovanstående produkter uppfyller kraven i beslut 1999/788/ 
EG och särskilt att (') 

analysresultaten visar att produkten inte är förorenad av dioxiner eller att de inte innehåller högre PCB-halter än 
de nivier som fastställs i bilaga A till beslut 1999/788/EG. 
eller 

- produkten hilrrör från djur som slaktats eller den'20 september 1999 . 

Utfärdat i ... .... ... .. ... .. ... .... , den 
(ort) (datum) 

........ 

Stämpel (1) 

(r,prcscntant för den officiella behöriga myndigheten) (') 

(namnförtydligande, befattning och titel) 

( 1) Stryk del ej 1illämpliga. 
(1) Namnlcckningcn och s1ämpcln måste var;1 i en annan fårg an den tryckta texten 
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Bilaga 2 
(till SL VFS 1999:28) 

Gränsvärde !lir PCB i vissa produkter som flirtecknas i artikel 1.1 

Produkt 

Färskt fjäderfllkött och produkter som härrör från sådant kött 

Färskt griskött och produkter som härrör från sådant kött 

(') Summan av följande PCB-kongencr (IUPf-q: 28, 52, 101. 11 8, 138, 153 och 180. 
(~ Provisorisk gräns. 

Gränsvärde för PCB (') 

200 ng/g fett 

200 ng/g fett (~ 
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