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Med stöd av 3, 4 och 7 §§ förordningen (1994:1717) om kontroll av 
livsmedel som importeras från tredj e land1 beslutar Statens livsmedelsverk 
i fråga om verkets föreskrifter (SL VFS 1999:21 ) om kontroll av animaliska 

livsmedel v id import från tredje land att 2 1 och 31 §§ skall ha följande 
lydelse . 

21 § Sändningar som anländer t ill en gränskontrollstation men som är 
avsedda att importeras via en annan gränskontrollstation i Sverige e ller i ett 
annat EU-land skall genomgå identitetskontroll och fysisk kontroll vid 
gränskontrollstationen på bestämmelseorten, förutsatt att transporten sker 
sjö- eller luftvägen. Följande skall iakttas vid den gränskontrollstation till 
v ilken en sändning första gången anländer. 

a) När sändningen skall lastas om från ett flygplan till ett annat e ller från 
ett fartyg til l ett annat antingen direkt, eller efter lossning på kaj e ller i 
terminal inom tullklareringsområdet, skall den lastansvarige underrätta 
gränskontroll veterinären om 
- den beräknade tidpunkten för lossning, 
- vilken gränskontrollstation som fi nns på bestämme lseorten, samt 
- sändningens exakta position när det är nödvändigt. 
Omlastningen skall i dessa fall vara avs lutad inom högst 12 timmar på en 

flygplats och inom 7 dagar i en hamn. En dokumentkontroll får undantagsvis 
genomföras om det föreligger fara för djurs e ller människors hälsa. 

1 Jfr kommissionens beslut 2000/25/EG (EGT nr L 9, 13.1.2000. s . 27; Celex 300D0025 ) samt 
kommissionens bes lut 2000/208/EG (EGT nr L 64 , 11 .3. 2000, s. 20; Celex 300D0208). 
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b) I övriga fall skall sändningen, om den lossas, förvaras under den behöriga 
myndighetens kontroll inom hamnens eller flygplatsens tullklarerings-
område i avvaktan på sjö- eller lufttransport till en annan gränskontroll-
station. När förvaringstiden på en flygplats uppgår till högst 48 timmar 
och i en hamn till högst 20 dagar skall sändningen genomgå en dokument-
kontroll. Undantagsvis skall även en identitetskontroll och fysisk kontroll 
genomföras om det bedöms föreligga fara för djurs eller människors hälsa. 
När dessa tidsgränser överskrids skall sändningen genomgå dokument, 
identitets- och fysisk kontroll i enlighet med 10-13 §§ om avsikten är att 
sändningen skall importeras via en svensk gränskontrollstation. I annat fall 
skall kontroller ske i enlighet med 10-12 §§. 

31 § Gränskontrollveterinären som givit tillstånd till transitering skall 
via Animonätet underrätta veterinären vid gränskontrollstationen på 
utförselplatsen om sändningen. Denne skall genom att jämföra den mottagna 
sändningen med uppgifterna i intyget enligt bilaga 4 förvissa sig om att 
sändningen är densamma som avsänts från gränskontrollstationen på 
införselplatsen. Efter avslutad kontroll skall intyget enligt bilaga 4 förses 
med 

- texten "Formaliteter för utförsel från Europeiska gemenskapen samt 
kontroller på transitvaror bekräftas i enlighet med artikel l I .2e i direktiv 
97/78/EG", 

- datum för intygandet, 
- gränskontrollstationens stämpel samt 
- gränskontrollveterinärens namnteckning. 
En kopia av intyget skall skickas via telefax eller på annat sätt till 

gränskontrollstationen på införselplatsen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 
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