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Med stöd av 2 , 3, 4 , 5, 6 , 8, 9 och I 0 §§ förordn ingen (2000 :269) om 
kontroll av livsme del som importeras från tredje land 1 föresk rive r Statens 
l ivsmedelsverk i fråga 0111 verkets fö reskri tier (S L VFS 1999:2 I) om kontro ll av 
animaliska li vsmede l vid import frå n tredje la nd 

dels att 3 7 § ska ll upphöra att gä ll a, 
dels att i bilaga 4 ordet "Journalnummer" skall bytas ut mot ordet 

" Referensnumme r" , 
dels att nuvarande 39, 41 , 42 , 43-50, 5 1-52, 53-55, 56, 57 , 58, 59 och 60 §§ 

skall betecknas 41 . 46, 49 . 50-57, 58-5 9, 60-62, 63 , 64, 65, 67 respe ktive 68 
ss s ~' 

dels att I. 2, 34 , 38, 39 . 42-49. 50, 53. 54, 55, 58, 59, 61 och 64 §§ skall ha 
fö lja nde lydelse, 

dels at t det ska ll införas en ny paragraf', 66 §, av följande lydel se, 
dels att det närmast före 66 § ska ll in föras en ny rub rik a v fö ljande lydelse, 
dels att det skall införas två nya bilagor, bilaga 9 och bilaga JO. av följande 

lydelse. 
Föreskrifterna kommer därför att ha fö lj ande lydelse från och med den dag 

de träder i kra rt. 

1 Jfr rådets d irekt iv 85/73/ EEG, ersatt av rådets d irektiv 96/43/EG (EGT L 162. I .7. 1996: Cc lcx 
396L0043). Jfr även kommissionens beslut 2000/105/EG (EGT L 31. 5.2.2000: Cclex JOOLOIOS) 
samt kommissionens bes lut 2000/571 /EG (EGT L 240. 23.9.2000: Cc lcx 300L0571J. 
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I § Föreskrifterna skall tillämpas vid kontroll av de varor som är 
förtecknad e i bilaga I och som importeras till Sverige från ett land som inte är 
medlem i den Europeiska unionen (EU). Föreskrifterna gäller dock inte vid 
import från Andorra och Norge, samt he ller inte vid import av färska eller 
beredda fi sk varor från Is land. Vissa av föreskrifterna reglerar dessutom 
transitering av animaliska livsmedel som inte får omsättas fritt inom EU samt 
återinförse l av varor som har sitt ursprung i EU. 

la§ Förutom vad som anges i I gäl ler föreskrifterna inte hell er färska 
liskvaror som direktlandas från fi skcfartyg som fö r tredje lands fl agg eller som 
är registrerat i tredje land. Sådana färska fi skvaror skall dock genomgå en 
organoleptisk undersökning vid landning eller före första sa luhållande. 

Kravet på organoleptisk undersökning skall anses uppfyllt om fi sk varorna 
utan anmärkning genomgått den landningskonlrol l som utf"örs av Fiskeri verket 
i en li ghet med rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 
om den gemensamma organ isationen för fi skeri- och vattenbruksproclukter och 
rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 november 1996 om fastställande 
av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fi skeriprodukte r. 

Definitioner 
2 § Följande definitioner skall gälla. 

Varor: an imaliska li vsmedel. 
Sändning: en kvantitet varor av samma slag som om fattas av samma 

sundhetsintyg e ller motsvarande dokument. Varorna skal l komma från samma 
tredje land eller del av tredje land, och befordras med samma transportmedel. 

Dokumentkontroll: kontroll av sundhetsintyg eller motsvarande dokument 
som åtföljer en sändning. 

ldentitets kontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att sundhetsintyg 
eller motsvarande dokument och varan stämmer överens. 

Fysisk kontroll: undersökning och kontroll av själva varan. 
Lastansvarig: fysisk eller juridisk person samt ombud fö r denne som är 

ansvarig för en sändning. 
Gränskontrollstation: kontro llstation där dokumentkontroll, 

identitetskontroll samt fysisk kontroll får utföras. 
Gränspasseringsstation: tullkontor som är beläget vid Sveriges yttre gräns 

och där dokumentkontroll och identitetskontroll får utföras av tull verket. 
Import: avsikten att låta varor övergå till fri omsättning samt övergång till 

fri omsättning av varor inom EU. 
Importvillkor: veterinärmed icinska krav gällande varor som skall 

importeras. 
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Behörig myndighet: Livsmedel sverket eller i förekommande fall kommunal 
myndighet som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen ( 1971 :511 ). 

Officiell veterinär: en av Livsmedelsverket anställd veterinär. 
Gränskontrollveterinär: officiell veterinär som utför föreskrivna 

arbetsuppgifter vid en gränskontro llstation. 

G ränskon trollstationer 
3 § En grlinskontrollstation skall vara be liigen i omedel bar närhet av 
Sveriges yttre gräns. Föreskrifter om villkor för godkännande av 
gränskontroll stati oner samt om arbetsrutiner vid sådana finns i bilaga 2. 

4 § Sändningar skall föras in till Sverige via någon av de gränskontroll-
eller gränspasseringsstat ioner som förtecknas i bilaga 3. 

Anmälan 
5 § Lastansvarig skall i god tid i förväg anmäla en sändning till den 
gränskontrollstation eller i förekommande fa ll gränspasseringsstation där 
varorna planeras att föras in. Anmälan skall ske med hjälp av et t in tyg enli gt 
bilaga 4. Original et och två kopior skall sändas till gränskontrol lstat ionen och 
en kopia skal l sändas till den tullregion till vilken gränskontrol lstationen hör. I 
förekommande fall skall en kopi a sändas till aktue ll g ränspasser ingsstat ion. 
Intyget skal I avfattas på svenska språket, och om varorna skal I transporteras 
vidare til l annat EU- land även på detta lands språk. 

Som alternativ til l anmälan enligt första stycket får uppgifterna i intyget, 
efter överenskommelse med den behöriga myndigheten, i stäl Je t översändas per 
telefax el ler med elektronisk post. 

Villkor för import 
6 § Import får endast ske från godkända länder och an läggni ngar. 

Förteckningar över sådana länder och anläggningar tillhandahåll s av 
gränskontrollstationer el ler av Livsmedclsverket. 

Allmänt om kontroller 
7 § Den behöriga myndigheten får genomföra kontro ller av fartygs- och 
tlygplansman i fest. 
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8 § Varje sändning skall genomgå föreskrivna kontroller under 
gränskontrol I veterinärens ansvar. 

9 § För varje sändning som anmälts skall gränskontroll veterinären, på 
grundval av de uppgifter som den lastansvarige i förväg lämnat, kontrollera att 
uppgifterna överensstämmer med uppgifter i databasen för SH IFT-projektet. 

Dokumentkontroll 
10 § Varje sändning skall genomgå dokumentkontroll så att det kan 
faststäl las att uppgifterna i med följande sundhets intyg e ller motsvarande 
dokument 

- stämmer överens med de uppgifter som den lastansvarige lämnat i förväg, 
- stämmer överens med importvillkoren som gäller för de ifrågavarande 

varorna. 
Ytterligare föreskri fler om dokumentkontrol I finns i bilaga 5. 

ldentitetskontroll 
11 § Med undantag för bulkvaror skall varje sändning genomgå en 
identitetskontroll som skall omfatta följande moment. 

a) Om varor anländer i förseglad behållare, eller i fö rseglat fordon när så är 
föreskrivet, ska ll det kontrolleras att förseglingen är obruten och att de 
uppgifter som återfinns på denna stämmer överens med uppgifterna i 
medföljande dokument. 

b) I annat fall skall vad gäl ler samt I iga varor kontrolleras all varorna är 
försedda med stämplar eller märken som identifi erar ursprungsland och 
anläggning, och all dessa stämmer överens med uppgifterna i medföljande 
dokument. 

c) Varor som är emballerade eller förpackade skall kontrolleras med 
avseende på den särski lda märkning som föreskrivs för det ifrågavarande 
varuslaget. 

Fysisk kontroll 
12 § Varje sändning skall genomgå fys isk kontroll så att det kan säkerställas 
att varorna är tjänliga som livsmedel. Föreskrifter om hur kontrollerna skall 
genomföras finns i bilaga 6. 

Fysiska kontroller av varor för vilka importvi llkoren är harmoniserade skall 
ske med de frekvenser som anges i bilaga 7. 
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13 § Varje sändning bestående av fä rskt kött, köttberedningar och malet kött 
skall undersökas med avseende på salmonel la enligt föreskrift er som anges i 
bilaga 8. Livsmedelsverket kan besluta om begränsningar av sådana 
undersökningar. 

Dokumentation 
14 § Resultatet av genomförda dokument-, identitets- och fysiska kontroller 
skall anges i intyget enligt bilaga 4. Originalhandlingen skal l utan dröjsmål 
överlämnas till tull verket och en kopia skall överlämnas ti ll den lastansvarige. 
Den andra kopian skal l behållas vid gränskontro llstationen under en tid av tre 
år. 

15 § In tyget enligt 14 § skall åtfölja sändningen så länge som den står under 
tu llövervakning.V id import skall intyget åtfölja sändningen fram till den 
livsmedelslokal där varorna för första gången tas emot. 

Om sändningen är uppdelad i flera delar gäller vad som föreskrivs i första 
stycket för varje de l av sändningen. 

16 § Vid import skall originalet av sundhetsintyg eller motsvarande 
dokument behåll as vid gränskontrol lstationen under en ti d av tre år. Den 
lastansvarige skall erhål la en bestyrkt kopia av handlingen elkr handlingarna. 

Riktad import 
17 § Om 

- varor är avsedda för ett EU-land eller område därav som stä ller särskilda 
krav för import, 

- provtagningar har gjorts men resultatet av dessa ännu inte är känt då 
transportmed let lämnar gränskontrollstationen, eller om 

- det rör s ig om import av varor som har godkänts för särskilda ändamå l 
skall kompletterande uppgifter lämnas till den behöriga myndigheten på 
bestämmelseorten via Animonätet. 

18 § Varje sändning med varor som avses i 17 § första och tredje 
strecksatsen och som är avsedd för ett annat EU-land skall genomgå 
dokumentkontroll , identitetskontroll och fys isk kontroll vid den 
gränskontrollstation där varorna förs in i Sverige . I förekommande fall skall 
särskilt kontrolleras att varorna uppfyller de speciella krav som ställs i 
destinations I an det. 
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Kött av oavhudat fri levande pälsvi lt skall genomgå identitetskontro ll e ller 
fys isk kontroll vid anläggningen på bestämmelseorten dit köttet skall 
transporteras under tullkontroll i enlighet med TS- förfarandet. Resultatet av 
dessa kontroller skall meddelas till den griinskontrollstation där varorna för 
första gången fördes in. 

19 § Följande gäller för sändn ingar som skall övervakas under transporten 
från mottagande gränskontro ll station fram till an läggni ngen på 
bestämmelseorten. 

a) Sändningarna skall transporteras i förseglat fordon med tätt lastutrymme 
eller i förseglad behållare. 

Varor som avses i 17 § tredje streeksatsen skall stå under tullkontroll i 
enlighet med TS-förfarandet. 

b) Gränskontrol lveterinären skall via Animonätet underrätta den behöriga 
myndi gheten på bestämmelseorten om varans ursprung och 
bestämmelseort. 

c) Den behöriga mynd igheten på bestämmelseorten ska ll , efter besked från 
den ifrågavarnnde anläggningen, inom 15 dagar meddela 
gränskontrollveterinären som anmiilt slindningen att varorna har tagits 
emot vid anlliggningen. 

20 § När det konstaterats att en sändn ing inte har nått fram till anläggningen 
på bestämmelseorten, ska ll den behöriga myndigheten på den ort vari från 
sändninge n utgått vidta nödvändiga åtgärder mot den las tansvarigc. 

Sjö- och lufttransport 
21 § Sändningar som an länder ti ll en gränskontro ll station men som är 
avsedda att importeras via en annan gränskontroll stat ion i Sverige eller i ett 
annat EU-land skall genomgå identitetskontroll och fys isk kontro ll vid 
gränskontrollstationen på bestämmelseorten, förutsatt att tran sporten sker sjö-
eller luftvägen. Följande skall iakttas vid den gränskontrollstati on till vilken en 
sändning första gången anländer. 

a) När sändninge n skall lastas om !'r{rn ett fl ygplan till ett annat eller från ett 
fartyg ti ll ett annat antingen di rekt, eller efter lossning på kaj eller i 
termina l inom tull klareringsområdct. ska ll den lastansvarige underrätta 
gränskontrol lveterinären om 

- den beräknade tidpunkten för lossning, 
- vilken gränskontrollstation som finns på bestämmelseorten, samt 
- sändningens exakta position när det är nöd\'ändigt. 
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b) 1 övriga fa ll 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 Gänskontroll-
station. När förvaringstiden på en flygplats uppgår till högst 48 timmar 
och i en hamn ti ll 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 I 0-13 §§ om avsikten är att 
sändningen ska ll importeras via en svensk gränskontrollsta tion. 1 annat 
fall ska ll kontroller ske i enlighet med 10-12 §§. 

Transitering 
22 § Transitering av varor från ett tredje land genom Sverige till ett annat 
tredje land skall tillåtas endast om sändningen kommer från ett land från vilket 
varor får föras in till EU. Undantag från de tta krav kan medges om en sändning 
anländer med flyg eller fartyg, och varorna endast skal l lastas om till ett annat 
flygplan ell er t ill ett annat fartyg inom samma tullklareringsområde fo r att 
därefter sändas vidare utan ytterl igare uppehåll på EU-territorium. 

23 § Transitering skall godkännas av gränskontrollveterinären vid den 
gränskontrollstation där en sändning förs in. 

Den lastansvarige skall i förväg förbind a sig att återta en sändning om den 
avvisas från destinationslandet. 

24 § Varje sändning som anmälts för transitering vid en gränskontroll station 
skall åtföljas av sundhetsintyg eller motsvarande dokument samt om så behövs, 
bestyrkta översättningar av dessa handlingar. 

25 § Varje sändning skall genomgå dokument- och identitetskontroll vid den 
gränskontrollstation där sändningen anmälts. Undantag från dessa kontroller 
kan beviljas för sjö- och lufttransport om 

- sändningen inte lossas. I sådant fall ska ll dokumentkontrollen ersättas med 
en kontroll av fartygs- eller fl ygplansmani festet, 

- sändningen lastas om från ett flygplan till ett annat el ler från ett fartyg till 
ett annat i enlighet med vad som föresk rivs i 2 1 § a). 
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26 § I undantagsfall skall en fysisk kontroll genomföras om fara föreligger 
för djurs eller människors hälsa eller vid misstanke om oegentligheter. 

27 § Transitering på väg, järnväg el ler inre vatten vägar ska ll stå under 
tullkontro ll i enlighet med TI- förfarandet. 

28 § Under transitering skall en sändning åtföljas av sundhetsintyg eller 
motsvarande dokument samt av intyg enligt bilaga 4, av vilket skall framgå 
över vilken gränskontrollstation sändningen skal l lämna EU- territorium. 

29 § Sändningen skall transporteras i förseglat fordon eller i förseglad 
behållare eller container. Varorna får inte lossas eller delas upp efter det att 
sändningen lämnat gränskontrollstationen på införselplatsen . Ingen hantering 
är tillåten under transporten. 

30 § Sändningen skall lämna EU- territorium inom högst 30 dagar efter det 
att den passerat gränskontrollstationen på införselplatsen. 

31 § G ränskontroll veterinären som givi t ti Il stånd ti Il trans i ter i ng skall via 
Animonätet underrätta veterinären vid gränskontrollstationen på 
utförselplatsen om sändn ingen. Denne skal l genom att j ämföra 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 11.2c i direktiv 
97/78/EG", 

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

gränskontrol lstationen på in förse I platsen . 

32 § Om gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen på 
införselplatsen inte erhålli t underrättelse om att sändningen har förts ut från 
EU- territorium inom den tid som föreskrivs i 30 §, skall detta förhållande 
meddelas till tullverket. 

33 § Samtliga kostnader som uppstår i samband med transitering skall bäras 
av den lastansvarige. 
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Frizoner, frilager och tullager 
34 § Sändningar tå r läggas upp i en frizon , ett frilager eller tu llager endast 
om den lastansvarige i förväg har uppgivit de ls avsikten med siindningen, de ls 
huruvida varorna uppfyller importvillkoren eller inte . Saknas exakt uppgift om 
avsikten med sändningen skall den anses vara avsedd att importeras. 

35 § Sändningar som avses i 34 § skall genomgå dokumentkontroll , 
ident itetskontro ll och fysisk kontroll vid den gränskontrollstation där införsel 
sker. Utom vid viil grundad misstanke om risk för människors e l ler djurs häl sa 
är den fys iska kontro llen dock inte nödvändig när det vid dokumentkontrollen 
klarlagts att varorna inte uppfyller importvi ll koren. 

36 § När kontrollerna visar att importvi llkoren är uppi'yllda skall 
gränskon troll vctcrinären upprätta intyg .:nlig t hiloga 4 . Varorna ska ll från 
veterinär synpunkt förklaras godkända i'ör fr i omsättn ing. 

37 § Har 11pphiiVls genum (SL VFS 2000 . ./4 ) 

Varor som inte 11pp/j1/ler impon villkor 

38 § Varor som inte uppfyller importvillkoren får under tullövervakning 
föras in och lagras i ett lager i en frizon, fri lager el ler ett tu I lager samt tlyttas 
däri från endast om följande vi llkor är upp i'yllda. 
a) Sändn ingen ska ll åtföljas av ett intyg enl igt bilaga 4. 
b) Sändningen skall komma från ett tredje land från vilket varor får föras in 

till EU. 
c) Lager i frizon er, frilager och tu llagcr skall vara godkända av den behöriga 

myndi gheten, oc h skall stå under myndighetens kontrol l. 

39 § För att lager i l'rizoner, fril ager och tullager skall kunna godkännas skall 
fö ljande vi I !kor vara uppfy llda. 
a) Lagren skall vara belägna inom ett slutet område där in- och ut fart står 

under ständig övervakning av den som är ansvarig för lagret. När de t 
gäller lager i en frizon skall helc1 zonen vara inhägnad och slå under 
ständi g tullövervakn ing. 

b) Det skall finnas ett journalsystem i vilket alla in - och utgående sändningar 
skall registreras dagl igen. 
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c) Det skall fin nas särski lda lager- och kylutrymmen för varor som inte 
uppfyller importvillkoren . När det gäller be fint liga lager får den behöri ga 
myndigheten dock ti llåta att varorna lagras separat i samma loka l i ett 
låsbart utrymme. Varorna får inte bearbetas på något sätt under den ti d de 
lagras. 

d) I loka lerna skall fi nnas ett särskilt utrymme reserverat för persona len som 
utför veterinärkontrollerna. 

e) I lokalerna skall telefax oc h tele fon hållas tillgänglig för den offic ielle 
veterinären. 

f) Lagerutrymmen i fr izoner, fr ilager och tullager skall vara godklinda som 
livsmede ls lokaler i enlighet med livsrnedc ls lagstiftn ingen. 

40 § Sändn ingar som förs in i en fri zon, fril ager ell er ett tullager skall vara 
försedda med tu llens sigill. 

41 § Den behöriga mynd igheten få r med hän visning ti ll djurs e ller 
människors hälsa besluta att en sändni ng med varor som inte uppfy ller 
importvillkoren inte tli r läggas upp i en fr izon, rri lager eller ett tu ll ager. 

42 § Av uppgifterna i journal systemet enligt 39 § b) skall framgå över vilken 
gränskontro llstation varorna kom mi t, ursprungsland, vilka slags varor det rö r 
sig om, kvantitet samt mottagarens namn oc h adress. 

Dessutom ska ll for varje sändning fi nnas uppgi rt om det refe rensnummer 
som tilldelats in tyg en ligt bilaga 4 och i fö rekommande fa ll bilaga 9. 

I förekommande fa ll skall uppgift äve n fi nnas om reterensnumrner och 
lagrets adress på bestämmelseorten, uppgift om bestämmelsefartyg e ller 
bestämmelseland utanför gemenskapen samt gri:inskontroll sta ti on for utförse l. 
Journaluppgi ft erna skall bevaras i minst tre år. 

1

43 § Varje ~nhet i sä ndningar som lagras i lager enl igt 38 skall alltid \·ara 
märkt med referensnumret som tilldelats intyg enli gt hi/oga 4 . 

44 § Om en sändn ing med varor de las upp i två eller fl era delar i ett lager 
enl igt 38 § skall den offi ciel le veterinären utfärda ett nytt in tyg for varje del. 

För att det ska ll vara möj ligt att spåra sändningen skall a lla nya intyg 
innehålla hänvisning till det originali ntyg enl igt hilaga 4 som åtfö lj de 
sändningarna till lagret. Originalintyget ska ll behållas av den offi cie lle 
veterinären. 
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45 § När det gäller förvaring av varor som inte uppfy ller importvillkoren i 
lager som är godkända enligt 39 § skall elen o ffic ielle veterinären e ller de 
personer som arbetar under dennes ledning säkerstiilla att 

- dokumentkontrol l utförs på alla sändn ingar som tas in i ett lager, 
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- dokument- och identitetskontroll utförs på sändn ingar under tiden de lagras 
och innan de fö rs ut, så att ursprungs- och bestämmelseort kan kontrolleras, 

- godkännande har g iv its för varje avsändn ing från ett lager, 
-det i fal l då en sändning delats upp i mindre delar inte har förekomm it 

någon manipulation av de mindre förpackningarna. 
Den behörigri myndighete n ri'1r vid behov även göra fys iska kontro ller av 

varor som levereras till, lagras i eller avsänds från ett lager en ligt 38 § om det 
fi nns anledning att misstänka att djurs eller människors hä lsa är i fara . 

46 § Varor som inte uppfyller im portvil lkoren får lämna en frizon, frilager 
eller ett tu I lager endast för att 
a) sändas till ett tredje land. Transport ska ll ske med beaktande av kraven i 

23 § andra stycket, 24 § samt 27-3 1 §§ . 
b) sändas till e tt lager som avses i 50 §.Transportskall ske under tullkontroll 

i enlighet med T I - förfarandet. 
c) transporteras anti ngen direkt ombord på fartyg i gränsöverskridande 

trafik, el ler ti ll e tt sådant fa rtyg via godkänt lager med särskilt tillstånd i 
bestämmelsehamnen. Med undantag rör 38 § a) skall varorna åtföljas av ett 
intyg enl igt bilaga 9. Ett och samm a intyg kan användas för en sändning 
som består av varor från olika ursprungliga sändningar. 

d) destrueras . Varorna skall göras odugl iga som li vsmedel innan de 
transporteras til l en destruktionsanläggn ing. 

Transport av varor enlig t forsla stycket skall ske i förseglat fordon med tätt 
lastutrymme eller i fö rseglad behål lare. 

47 § Om varor llyttas direkt från en gränskontrollstation ombord på ett fartyg 
i g ränsöverskridande trafik skall sändningen åtföljas av intyg enligt bilaga 4 
och bilaga 9. 

48 § Veterinärhandlingar och intyg i original skall åtfö lja sändningarna. I 
samband med kontro ll erna som sker vid gränskontrollstationen där varorna förs 
in skall gränskontro llveterinären ta kopior av hand lingarna, som ska ll 
vidimeras och sedan förvaras v id gränskontrollstat ionen. 

1

49 § Följande '-'.il lkor gäl!er för tr:ansport av varor sor~ inte uppljller 
1mportvrll koren til l eller fran godkanda lager enlrgt 39 § el ler 50 §. 
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Den officie lle veterinären måste kunna erhålla garantier för att behörig 
myndighet på bestämmel seorten godkänt att varan skall lagras i akuella 
lager eller på det aktuella fartyget i gränsöverskridande trafik. 
Behörig myndighet som ansvarar för de lokaler varifrån sändningarna 
avsänds ska ll via /\nimonätet info rmera behörig mynd ighet som ansvarar 
för de lokaler eli t sändn ingen anländer. 
Fordon fö r lancltransport skal l vid behov rengöras och desinfi ceras. 
En sä ndning skall an lända till angiven bestLi mmelseort inom högst 30 dagar 
efter avsändande!. Om så inte sker skall ärendet överlämnas ti ll 
tullmyndigheten fö r vidare utredning. 

En sändning tär inte lastas om, och heller in te ll yttas me llan o li ka fr izoner 
fril ager el ler tullager. 

Skeppshandel 
50 § En verksamhet som direkt ti Il fart yg i gränsöverskriclancle tratik, el ler 
via ett lager med särski lt ti llstånd i bestiimmcl sehamnen, levererar varor 
avsedda att konsumeras ombord och som inte uppfyl ler importvillkoren skall 
vara godkänd av den behöriga myndigheten och ska ll stå under myndi ghetens 
kon tro I I. 

Lager skall vara inrymt i en stängd byggnc1d vars in- och utgångar skall stå 
under ständig övervakning av elen som ansvarar för verksamheten. 

Lager som är be lägna inom en fri 7.on ~kall uppfylla kraven i 39 r 
Lagerut ry111111en skall vara godkända s0111 li vsrnedelslokaler i enli ghet med 

I i vsmedels lagsti rtn ingcn. 

51 § Varor som inte uppfyll er importkraven får inte bearbetas i 
verksamheten pi't något sätt. 

52 § Varje sändn ing med varor som anländer til l ett lager ska ll snarast 
anmäl as till den behöriga rnyndighct<.'n. 

53 § Varor ska ll levereras antingen di rek t ombord på fa rtyg i 
gränsöverskridande trafik e ller ti 11 ett lager med särski It ti I Istånd i 
bestämmelsehamnen. Åtgärder skall vidtas så att varorna under inga 
omständigheter kan lämna hamnområdet för en annan bestämme lseort. 

Transporten från det ursprungliga lagret fram till bestämmelsehamnen skall 
ske under tullkontro ll i enlighet med l l-förfarandet , och varorna ska ll åtföljas 
av intyg enligt hilaga 9. 
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54 § Den som ansvarar för verksamheten skall i förväg genom intyg enligt 
bilaga 9 lämna uppgifter om varorna till den behöriga myndi gheten på 
verksamhetsorten i den medlemsstat från vi lken varorna levereras. Om en 
sändn ing har s in bestämmelseplats i en hamn i en annan 1nedlemsstat skall en 
kopia av intyget sändas till behö rig myndi ghet på bestämme lseplatsen. 

55 § När leveransen av varor ombord på fartyg avs lutats, skal l den som 
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ansvarar för verksamheten sända en leveransbekräfte lse enligt bilaga 9 til l den 
o ffic ielle veterinären på verksamhetsorten . 

56 § Vid ett lager skal l det finnas register som innehåller uppgif'ter om alla 
inkommande och utgående sändn ingar under en treårsper iod. 

57 § Den behöriga myndigheten på verksamhetsorten skal I senast vi d 
tidpunkten för avsändande! lämna upplysning om leveransen och 
bestämmelseplatsen till den behöriga myndigheten på bestiimmelseorten via 
Animonätel. 

Återinförsel 
58 § Varor som har sitt ursprung i LU, och som avv isats från ett tredje land 
får åter in föras till EU-territori um endast om sändningen åtföljs av orig inalintyg 
eller av en bestyrkt kopia av orig inalet. 

Skä len till avvisningen skall finnas angivna till sammans med en fö rsäkran 
om att lagrings- och transportvil lkoren lor varorna har uppfy llts, samt att 
varorna inte har utsatts for någon bearbetning. 

Varor som transporteras i förseglade behållare skall åt följ as av en handling i 
vilken transportfö retaget intygar a tt varorna inte har bearbetats e ller lossats. 

Återinförsel av en sändning får inte lorvägras om elen behöri ga myndighet 
som utfärdat orig inal intyget har godkänt återtagandet av sändn ingen, och 
vill koren i forsla till tredje stycket är uppfyllda. 

59 § Varor som avses i 58 § skall genomgå dokument- och iclentitetskontro ll. 
Sändningen skall därefter under iakt tagande av vad som föreskrivs i 19 § 
transporteras direkt ti ll den an läggning varifrån varorna härrör. Transport som 
kommer all ske genom en annan med lemsstat skal I godkännas i förväg av 
gränskontrol l veterinären. 
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Åtgärder 
60 § Om det i samband med kont roller vid en gränskontrollstation visar sig att 
varor inte uppfyller importvi llkoren eller om kontrollerna avslöjar 
oegentligheter, skall gränskontroll veterinären efter samråd med den 
lastansvarige besluta om någon av fö ljande åtgärder. 

a) Varorna skall inom högst 60 dagar sändas från samma gränskontro llstation 
med samma transportmede l till en bestämme lseort i tredje land som 
avtalas med den lastansvarige. Sundhetsintyg och eventuella andra 
dokument skall ogiltigförklaras så att sändningen inte kan föras in till EU-
territorium via en annan gränskontroll station. 

Gränskontrollveteri nären skall fö rmedla relevant information via 
datasystemet för SHlfT. 

b)Om återsändning inte kan ske e ller om tidsfristen enligt a) har löpt ut , 
eller om den lastansvarige omedelbart lämnar sitt samtycke, skall varorna 
destrueras i en an läggning som är godkänd av och registrerad hos Statens 
jordbruksve rk. 

61 § Vad som före sk ri vs i 60 skall inte gii ll a om den behöriga myndigheten 
lämnat medgivande ti Il att varorna får användas för annat ändamål än som 
livsmedel. 

62 § I avvaktan på ätcrsändning skall varorna förvaras under de n behöriga 
myndighetens kontro l I. 

Den lastansvarige skall bära alla de kos tnader som uppstår i samband med 
förvaring, återsiindn ing. destruktion eller när varorna skall användas för annat 
ändamål än som I i\' s1rn:del. 

Utökade kontroller 
63 § Gränskontroll veteri när skall företa alla de ytterligare undersökningar 
som är nödvändiga när det föreli gger tveksamhet 

- om en varas identi tet, 
-om den egentl iga bestämmelseorten eller 0111 
-varorna uppfyller samtliga krav som ställ s i lagstiftningen . 

I sådana fall skall varorna stå under den behöriga myndighetens kontroll tills 
resultaten av undersökningarna erhålli ts. 
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Skyddsåtgärder 
64 § Om det i samband med kontroller vi sar s ig att varor kan komma att 
utgöra fara för männ iskors ell er djurs hälsa skall den behöriga myndigheten 
omede lbart ta hand om varorna och låta destruera dem. 

Underrättelse 
65 § Om kontroller avslöjar en a ll varlig överträdelse eller upprepade 
överträdelser av föreskrifterna ska ll gränskont rollveterinären omedelbart 
underrätta Statens I i vsmedelsvcrk 0111 sådant förhål !ande. 

Avgifter 
66 § För kontrol ler skall den lastansvarige betala avgift till elen behöriga 
myndigheten cnl igl hilaga I 0. 

Rapportering 
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67 § Gränskontro ll veterinären skal l årligcn den I februar i och den I august i 
rapportera om fattnin gen och resu I ta ten nv genomförda kontrol ler ti 11 
Livsmedelsverket. 

Dispens 
68 § Li vsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föres krifter. 

Dessa föreskri fler träder i kraft den I januari 200 I. 

BERTIL NORBELI E 

Susanne Carlsson 
( Regelavclelningen) 
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Bifoga I 
(till SLvrs 1999:21) 

Förteckning över varuslag 
T11l/taxe1111111111er 

020 1-0210 

030 1-0306 

ur 0307 

040 1-0406 

0407 

0408 

0409 

0504 

ur 0506 

ur 051 1 

ur 051 I 

Varuslag 

Ä.r'itt och undl'u 1irhu,-a dj11nl<!ior 

Kött och andra ii thara djurdela r 

Fisk su1111 k,-u/tdfur uch h!utcljur 

Fi sk och kräftdjur 

Blötdju r (ostron, musslor, b liicktisk, snig lar) 

Mjölkproduk1er: jägelägg. naturlig ho111111g 

Mjölk produkter 

F.'1gclägg med sbl 

Fågelägg utan skal samt äggula 

Naturli g honung 

Produkter av a11i111aliskt ursprung inte 
11ä11111da eller inbegripna 111igo11 ann{l/ls/(1/IS 

Tarmar, blåsor och magar a\' djur (andra lin 
fi sk) 

Benmjöl 

Djurblod, fly tande e ller torkat 

Fiskavfall 
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Tulltaxen ummer 

ur 150 I 

ur I 502 

1601 

1602 

ur 1603 

ur 1604 

ur 1605 

ur 190 I 

Varuslag 

Animaliska och 1•egewhiliska fetter 

Ister; annat svinfett och tJäderfäfett (utom 
fetter från ben och avfall), utsmälta, även 
utpressade eller extraherade med lösnings-
medel 

f-etter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller 
getter (utom fe tter från ben och avfa ll ), råa 
eller utsmä lta även utpressade eller extrahe-
rade med lösningsmedel 

Beredningur ov kiilt, fisk, krä/iclj11r eller 
blöldjur 

Korv och liknande produkter av kött. andra 
djurdelar eller blod; beredningar av dessa 
produkter 

Kött, andra djurdelar och blod, beredda el ler 
konserverade på annat sätt 

Köttextrakt och köttsaft 

Fisk, beredd cl ler konserverad; kaviar 

Kräftdjur och blötdjur, beredda eller 
konserverade 

Beredningar där animaliska produkler ingår 

Livsmedel sberedningar innehållande kött. 
andra djurdelar. blod e ller produkter därav 
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T11/ltaxe11 ummer 
ur 1902 

ur 1904 

ur 1905 

ur 200 I - ur 2005 

ur 2 I 03 

ur 2 I 04 

ur 21 OS 

ur 2106 

ur2301 

Varuslag 
Pastaprodukter och couscous innehållande 
kött , andra djurde lar eller produkter därav 

Livsmedelsberedn ingar erhållna genom 
svällning eller rostn ing av spannmål eller 
spannmålsprodukter och spannmål annan 
än majs i form av korn, förkokt eller på 
annat sätt beredd innehållande kött, andra 
djurdelar el ler produkter därav 

Bakverk innehållande kött, andra djurdelar 
eller produkter därav 

Beredningar av köksväxter eller frukter 
innehål lande kött, andra djurdelar eller 
produkter därav 

Såser samt beredningar för tillredning av 
såser och blandningar för 
smaksättningsändamå l innehållande kött, 
andra djurdelar eller produkter därav 

Soppor och buljonger samt beredningar för 
tillredning av soppor e ller buljonger och 
homogeniserade sam mansatta 
1 ivsmedelsberedningar innehål I ande kött , 
andra djurdelar ell er produkter därav 

Glassvaror (även innehå llande kakao) till 
övervägande del innehål I ande 
mjö lkprodukter enligt nr 0401-0404 

Andra beredningar innehål lande kött, andra 
djurdelar, produkter därav eller blodalbumin 

Grevar 
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T11/ltaxe1111111111er 

ur 3002 

ur 350 I 

ur 3 502 

ur 3 502 

ur 3 502 

ur 3503 

Varuslag 

Blodplasma och 1·öda blodkroppar 

Proteiner 

Kasei n och kascinater 

Ägga lbum in 

Mjölka lbu mi n 

Bloclalbumin 

Gelatin 

SLVFS 2000:44 
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/Jiluga 2 
(til l SL vrs 1999:21) 

Gräns kontrollstationer 

I. Vi ll kor för godkii nnande 

För att godkännas skall en gränskontrollstation ha 
- den persona l som krävs för att kontrollera de dokument som åtfö ljer en 

sändning, 
- ett i förhållande till mängden sändningar som passerar kontrollstationen 

tillräckligt antal \·cterinärer och assisterande personal som ~ir särskilt 
utbi ldade lur att ge nomföra idcntitetsko ntroll oc h fysiska kontroller av 
varje sändning av varor, 

- ti ll räckli gt med personal för att kunna ta och undersöka stickprov i'rån 
sändn ingar, 

-ti ll räck ligt stora lokaler för den personal som ansvarar för veter inär 
kontrollerna, 

- lämpl iga lokaler och utrustning so m gör det möjligt att genomföra rutin-
analyser oc h ta stic kprov, 

- lämpliga lokaler och utrustning som gör det möjligt att ta och undersöka 
prover för rutinkontroller, 

-tillgång till ett laboratorium där särski lda analyser av de prov som tagi ts på 
kontroll stationen kan göras, 

- lokaler och kylut rymmen som medger förvaring av den del av en sändning 
som tagits ut för ana lys och av varor s0111 ännu inte godkänts lur import, 

- lämplig datorutrustning som medger ett snabbt utbyte av information, 
särski lt med andra grtinskontrollstationer genom databasen lor SI II FT-
projektet. 

- ti llgång till tjänster \ id en godkänd bearb('tningsa nl äggning lur animaliskt 
avfall. 

2. Arbetsrntin<'r 
I. Gränskontro llstationer skall vara byggda, utrustade underhfillna och ledas 

i enlighet med l'öreskrifterna. Alla förs iktighetsåtgärder skall vidtas för att 
förhindra att smi tta sprids mellan o lika varor. 

Vid en g ränskontrollsta tion skall fin nas utrustning för rengöring och 
desinfektion av lokalerna. 0111 flödet av 1·aror bli r omfattande eller 
di versifierat, kan de godkända grän skontroll stat ionerna en ligt de vi llkor som 
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föreskrivs i första stycket bestå av en eller flera kontrollplatser som var och en 
har tillräckligt med personal, utrustning samt besiktnings- och 
förvaringslokaler för den mängd oc h den typ av varor som passerar. 

2. Vid identitetskontroller, fys iska kont roller och provtagnin gar skall 
varorna hanteras så att de inte förorenas, samt hänsyn tas ti 11 de eventuella 
särskilda temperaturförhållanden som varorna transporteras under. Kontroller 
av varor som inte är emballerade skall ske under tak. Dessutom ska ll åtgärder 
vidas för en hygieni sk hantering och skydd av varor under lossning och 
lastning, samt hänsyn tas till de särskilda temperaturförhå llanden som varorna 
transporteras under. 

3. Gränskontroll station skall ledas av en veterinär som skall linnas på 
stationen eller kontrollplatsen när kont ro ller av varor genomförs. 

4. Gränskont ro ll ve terinär få r ass isteras av särski lt utbildad personal som 
under ve terinärens ledning får utföra 

- dokumentkontroll, 
- identitets- och fys iska kontroller samt ta prover och utföra analyser. 
Veterinären ska ll alltid besluta i importfrågor. 
5. Personalens hygien samt hygienen i lokaler och utrustning skall vara 

sådan att den inte kan p[1verka resultate n av de kontroll er som utförs vid 
gränskontrol lstationen. 

6. Gränskontroll veterinär skall, til l dess att S H!FT- systemet genolTlförts, 
förfoga över åtminstone 

- aktuell förteckning över de tredje liinder eller delar av tredj e länder som 
tillåts exportera varor till EU, ell er i tillämpliga fall , till vissa 
medlemsstater, 

-kopior av beslut om förbud eller begränsn ing av import av varor till EU, 
- kopior av LU:s ell er medlemsstaternas o li ka beslut med uppgifter om 

innehå llet i djurhälso- eller sundhetsin tyg eller annat dokument som skall 
följa varor som sänds ti ll EU, eller i till ämpliga fall til l vissa 
medlemsstater, 

- aktuell förteckning över gränskontrollstationer, innehållande al I relevant 
information 0 111 dem, och särskilt vad gä ller kommunikationsutru stning, 

- aktuell förteckning över anläggningar i tredje land som får sända varor till 
EU när sådan förteckning finns för en särskild vara, 

- aktuella upplysningar om sändningar som ej godkänts för import och som 
returnerats, 

- översikt över de kontroller av varor från tredje land som genomförts inom 
EU, och där resultaten inte varit godtagbara, 

-aktuell journal över sändningar som har returnerats, destruerats eller 
godkänts för annat ändamål än konsumtion, 
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- förteckning över de provtagningar för laboratorieundersökningar som har 
genomförts vid gränskontrollstationen och resu ltaten av dessa 

undersökningar, 
- förteckning över resultaten av de kontroller som har utförts på varor 

avsedda för konsumtion på transportmedel i internat ionell trafik, 
- tillräcklig arkiveringskapacitet för att lagra information som rör kontroll av 

varor från tredje land. 
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A. G ränskon trollstationer 

Arlanda 
liöteborg 
I le ls ingborg 
Karlskrona 
Landvetter 
Stockholm 
Varberg 
Wall hamn 
Ystad 

B. G ränspasseringsstatio n 

Karlshamn 
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Bilaga 4 
(till SLVFS 1999:2 1) 

Intyg om kontroller av produkter som skall importeras till EU frå n tredje land 

Ändringar och rncleringar som inte är allestcrade av en behö rig person kan medföra all 
dokumentet inte accepteras. 

I. Upplysningar om siindningcn( I) 

25 

Griinskontrollstat ion där de vctcriniira kontrollerna skall utföras: __________ _ 

Ursprungsland: ______________________ ________ _ 

/\vsii ndar lancl : _________ _________ ____________ _ 

Avsändare: ________________________________ _ 

Im portör: ---------------------------------

lk,tiitllllldscort inom Ll ;: _ ________ ________________ _ 
{Land, l'örl!lag, adress) 

l'ulldc,tination: ___________ _______________ ____ _ 

Trn 11.1portmetlel 

Flyg: Linj<.:m1mmcr: --------- --------------------

Landtransport: Rcgistrcrings11u1nrncr/godsvagnsnu111111cr: ______ _______ _ 

Sjötransport: Fartygsnamn och con tainernummer: _ _ _ _____________ _ 

FörSel!linl!ens/s il!i llets nummer: 
C N ko d Varusla!! Förvarinl!ssiitt Anta l kolli Bruttovikt Nettovikt 

Totalt 

Förväntat Djurhälsoi ntyg och Uppgi fts lämnarcns under- Datum: 
illl~llrnstdatu111 och su11d hctsi111yg i original: skri l'l: 
klockslag: Nr: 

Datum lur utl1irdamkt: 

Namn teckni ng/fortycl I igancle: 
Ort : 
Utfärdande myndighet: 

( I )Fylls i av impor1iiren eller dennes ombud 
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2. Beslut om part i ett I J Referensnu111111e1" 

(iodkänns/vr/i-i omsäflning inom EU 
0 tjänl igt som livsmedel 
0 tjänligt som djurfoder ti ll : 

( land och före1ag) 
0 avsett för farmaceutiskt bruk till : 

(land och förelag) 
0 otjänligt som livsmedel eller djurföda 
0 varan avses underkastas annan tekn isk 

behandli ng (ange vi lken): 

0 annan anviindning (ange vilken): 

f'arliel C/\'l'i.1·a.1· 

Orsak: 

Gränskontro l lstäl lets 
fullständiga namn och 
stämpel: 

Datum: 

!nfijr,1· lill [ U under 1111/kontroll 

0 vidarebefordras ti ll ett annat tredje land 
utan omlastning (ange tredje land): 

0 lagras i frizon e ller frilager 
Namn och adress: _ _ ___ ____ _ 

0 lagras i tullupp lag 
Namn och adress: _ _______ _ 

0 skickas vidare till ett annat EU-land med 
särski lda krav. (/\nge land och företag): 

i en lighet med bes lut : 

Åtgärd: Återsänds före: _ ___ _ 
Förstörs före: _ _ _ _ _ _ __ _ 

Bearbetas i enlighet med artike l 4 
i beslut 93/13/EEG 
(Ange namn och adress på före tag): 

Gränskontrol I vete rinär: 

U nderskri li 

Namn med vcrsalt-r (2 

Anmärkning ar 
Genomförda kontroller: Dokumentkontroll O ilkntitetskontrol l O Fysisk kontroll 0 

Genomförda laboratoricprov: Resultat: 

Laboratorieprov under analys: 

Gränskontrollstationcns sigillnummer: _______ ___ ____ ______ _ _ 

Behörig mynd ighet på bestämmelseorten: ___ _____ _ _ ___ _____ __ _ 

( I >Kryssa för 1i\Uimplig t allernativ och siryk de övriga. ( 2l undcrlccknas a v ansvarig 
Fylls i av gränskontrollstationens personal. gränskontro\l vcterinär. 
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Dokumentkontroll 

I. Tu lldest inationen skall undersökas. 

Bilaga 5 
(till SL VFS 1999:2 1) 

2. Det sundhets intyg el ler andra dok ument som skal l åtfö lja en sändning 
skal I undersökas för att fastställa att 

-det rör sig om ett origina lintyg eller origi nnlclokument, 
-det avser ett tredje land eller de l av ett tredje land som är godkänt för 
export till EU, eller om de t gäl ler varor för vi lka reglerna inte är 
harmoniserade. till Sverige. 

- form och innehåll överensstämmer med elen förlaga som har faststäl lts för 
en vara och för det aktuella landet, 

27 

- intyget eller dokumentet består av ett enda ark. att det är fullständigt ifyllt 
och att en enda mottagare finn s angiven. 

- datum fö r ut f:i rdancle stiimmer överens med del datum cl ii varorna lastades 
för vi dare transport till EU- territorium, 

- det avser en anläggning som är godkänd l'ör export t ill EU, e ll er om det 
gäller varor för vilka reglerna inte är harmoniserade, til l Sverige, 

- det är upprättat på svenska språket, 
- det är undertecknat av en behörig veterinär eller i förekommande fall av en 

företrädare fö r det aktuella landets behöriga myndighet. Namnteckningen 
skal l vara läsbar, och namnet och tjänsteställn ing skall anges med versaler. 
Stämpel skall ha en färg som avviker från övrig skrift på intyget. 

- informationen som lämnats står i överensstämmelse med den information 
som lämnats i intyget en ligt bilaga 4. 
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Fysiska kontroller 

Bilaga 6 
(til l Sl.VFS 1999:21) 
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I. Fysisk kontroll av varje sändn ing skall ske under förhål landen som 
medger att undersökn ingar och provtagn ingar kan genomföras p{1 ett 
tillfredsstiill ande sätt. 

2. Genom kontrol ler skall fas tstiillas bl.a. att varorna inte påverkats menligt 
under transporten . Undersökn ingarna skal I ske med inriktn ing på 

-av\·ikclscr vad gä ller lukt. lli rg. konsistens oc h smak, 
- enklare fys iska- och kemiska tes ter, 
- laboratorietester för att upptäcka eventu ell förekomst av restsubstanser, 
sjukdomsalstrande orga ni smer, smit ti.imnen el ler andra förändrin gar. 

3. Oavsett varuslag skall följande åtgärder vidtas. 
a) Med hänsyn till transportförhållanden och transportsätt skall kontrolleras 

att kyl system inte är behäftat med fe l eller att avbrott i kylningen 
förekommit. 

b)Sändningens verkliga vikt skal l jämfö ras med de viktangivelser som står i 
medföljande dokument. Vid behov ska ll hela sändningen vägas. 

c) Förpackningsmaterialet och al la miirkningsuppgifter som återfinns i 
stämplar eller märken skall ji.imföras med krav i tillämpliga föreskrifter. 

cl) Kontrol l skall ske av att föreskr ivna temperaturkrav iakttagits under 
transporten. 

e) För genomförande av sensoriska kontroller, fysi ska- och kemiska tester 
samt laboratorietester skall en hel uppsättning av fö rpackningar eller om 
det gäl ler varor i lös vikt, o lika prov undersökas. 

Testerna skall ge nomföras på en hel uppsättning prov som tas från hela 
sändningen. Om så krävs får varorna delvis lossas J'ör att göra det möj li gt alt nå 
alla delar av sändningen. 

f) Kont ro ll skall genomföras på en procen t av varorna ell er f'örpackningarna 
i sändn ingen, dock minst två och högst tio rörpackn ingar. För varor i lös 
vikt gäl ler att undersökningen skall genomföras på minst fem prov som tas 
på olika ställ en i sändningen . 

Beroende på omständi gheterna och varus laget får gränskontrollveterinären 
besluta om mer om fattande kontroller. 

g) Om resultatet från laboratorietester inte är ti I lgängl igt omedelbart, och 
ingen fara bedöms föreligga för människors och djurs hä lsa får sändningen 
släppas fri. 
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h) Om laboratorietesterna utförs på grund av misstanke om oegentligheter, 
eller om tidi gare utförda tester givit positivt resultat får en sändn ing inte 
släppas fri fö rrän ett negativt resu ltat finns ti llgängl igt. 

i) Enbart i följan de fa ll skall ett transportmedel lossas helt och hållet. 
- Lastn ing har skett så att hela sändn ingen inte går att komma åt genom att 
endast lossa en viss del av den. 

- Stickprov visar på oegent ligheter. 
- Kontroll av cn föregående sändning har avslöjat oegentligheter. 
- Gränskontro ll ve terinären misstänker att oegentligheter före ligger. 

j) Gränskontrollvctcrinärcn ska ll intyga att kontro ller genomförts genom att 
återförsluta all a öppnade förpac kningar och förse dem med stämpel. 
Behå llare skall åtcr lorscglas, och num ret på fö rsegl ingen skall anges i 
intyget en ligt hilagu 4. 
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Bilaga 7 
(til l SLVFS 1999:2 1) 

Fysiska kontrollfrekvenser gällande inkomna sändningar 

Ka tcgori I 

I. f ärsk t kött , även slaktbiproduktcr och produkter av de 
nötkreatur, ffi r, get ter, svin och hästdjur sorn anges i rådets 
direktiv 92/5/EEG 

2. Fiskproduktcr i sådana hermetiskt slutna behållare att de är 
oberoende a,· omgivande temperature r, fa rsk och fryst fisk 
och torkade eller sa ltade fi skproduktcr 

3. Hela ägg 
4. Ister och utsmälta fetter 
5. Djurtarmar 
6. Kläckä 

Kategori Il 

I. Fjäderfäkött och fjäderfäköttproduktn 
2. Kan inkött, viltkött ( fr ilevande/hägnat) och produkter hiirav 
3. Mjölk och mjölkprodukter lor konsumtion 
4. Äggprodukter 
5. Föräd lat animaliskt protein lor konsumtion 
6. Andra liskproduktcr än de som nämns under kategori I 2. 

samt tvåskal iga blötdjur 
7. l::'-9n u1~ 

Kategori 111 

I . Gelatin 
2. Grodlår och sniglar 
3. Ben och benprodu kter 
4. Hudar och ski nn 
5. Horn, horn rodukter, hovar och klövar samt rodukter därav 

Likvärd igh ctsavtal 

20 % 

20 % 

20 % 
20% 
20% 
20 % 

50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 
50 % 

50 % 

Minst I % 
och 
max imalt 
10 % av 
varor i 
punkterna 
1-5. 

I det fa ll ett likvärd ighetsavtal som slutits mellan Europe iska gcmenskapen 
och ett tredje land innefattar särskilda frekven ser vad gäller fysiska kontroller, 
skall dessa iakttas vid en g ränskontrol lstat ion. 
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Provtagning avseende Salmonella 

Provtagn ingsmctod 

Bilaga 8 
(till SL VFS 1999:21) 

Ett ytprov pf1 ca 25 g tas ut med hjälp av sterila instrument. 
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Provtagningsstäl let får inte flamberas eller steriliseras på annat sätt. Det 
uttagna provet från ett kolli utgör ett prov. Proverna överflyttas sterilt till en 
provbehål lare el ler till en plastpåse. Prov skal l märkas och identifieras. Frysta 
prover skall förvaras frysta och kylda prover kylda vid transport till 
laboratorium. Proverna undersöks som samlingsprover om högst fem prov i 
va1:je samlingsprov. 

Proverna skall anal yseras på ackrediterat laboratorium med bakteriologisk 
metod, ISO 6579: 1993 eller NMKL nr 7 1, gäl lande utgåva. 

Provtagningens o mfattning 

Från ett varuparti bestående av e!l antal kolli /enheter skall provtagningen 
omfatta följande antal prover. 

Kolumn I 
Varuparti, antal enl,eter/kolli 

1-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-89 
90-199 
200-499 
500 el ler fler 

Kolumn 2 
Antal enheter/kol/i som skall provtas 

samma, dock högst 20 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
55 
60 

Omräkningstabe l I för provtagning av varuparti bestående av små 
enheter/kolli . 

Vikt på enhet > 20 kg I 0-20 kg < 10 kg 
koefficient som antal kolli an tal kol li antal kolli 
skall användas för X I X 1/., x ½ 
kolumn I ovan 
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Provtagning av stora bulkförsändelser som inte är uppdelade i kolli e lle r 
särskild a förpackn ingsenheter 

Varupartiets vikt i kg div ideras med 20 kg. Därmed erhå ller man ett an tal 
fi ktiva enheter. Prover uttas enligt den rad i ko lumn 2 som de tikti va enheterna 
i kolumn I motsvarar. 

Ex . En bu lkrörsändelse på I 056 kg nötkött nedfryst i block. 
1056 kg/20 kg = 52.8 fiktiva enheter. Enlig t tabellen skall 35 prover uttas. 
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Veterinärintyg 

Rcf crcn.snummcr. 

Bilaga 9 
(ti ll SL VFS 1999::Z l) 
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Vetcrinlrintyg som slcall itföija produktsindninpr anedda som skeppsproT'iam enligt kommissionou beslut 
2000/571/EG ,om rull 1n11.sporteras från ett godlclnt bgcr i enlighet med artikel 12.4 b cDcr &in en godkänd 
alcti!r i enlighet med artikel 13.1 i direktiT 97(78/EG dirdct ombord p! ett fmyg ,om ,hll gi ett 
godkJnt lager (i enlighet med artikel 13.2 • i direktiv 97(78/EG) 

Behörig myndtghc:t: .... ........... . . ... . . ... . . .... . ... .. .. ... .. . . ......... ... .... . ..... . . . . .. . . . .. ... .. ........ ...... .... ... ........ . . .. . . 

I. Ursprung (laga cDer frirukontroD som produlctana avs:lnts från) 

Adress och godkinnandeoummer för unpnmgslagcr inom EU/namn pi avsind.indc grirukontrol.lmtlon/idcntificring 
och godkinnandcnummcr för lager enligt utikel I J (enligt vad som gillcr): ............. . ... ....... ......... ... .... ... .. . ... . 

2. Produkternas bcstimmclJcort 

Fartygets namn: . 

Hemmahamn: .. 

Hamn, och godlcinnandcnummer för sinltilt godkinda lager (om de skall an vinda.,): . .... . ..... .. .. .. . ...... ..... .... . . ... . 

3. Uppgifter om den avsinda s.indningcn (') 

A vsindningsdatum: .............. , .......... . .. .............. .. . . .. .................. . . ... . .. , .. . . ................ ... .. . . . .... ..... .. 

Vin Numma pi 

Produlatyp Unprungslmd Anul urrprunplntyzct enligt 
förp&d:ningu utlui 5. I I d ittla!v 

Brutto Netto 97/71/F.G 

('~ Yttcrligan:: upplymtne:u an,:cs I bilagan vid bchow. 
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4. Intyg 

Hinncd intygas att ovan bc:slaivm produkter är godunw för avsändning till ovan angivna fartyg cllcr lager i tnlighet 
med artikel I J.2 a i rideu dircktiv 97/78/EG. 

Utiard.1 i . . ..... .. . .... ... ... .. ................ ... . , ...... .. .. .. •.. .... den .. .... , ..... ... .......... .. ...... ....... .. ... .... ....... . . 
(On) {0.11wn) 

···· ... 
Stlmpd (') (Dm offidc:llc vclc.rinirou undcnkrift) (') 

'•····· 
... • ... •. . •.. . . ... .. . .. . .•... .... 

(NUM mal vcnakr, funktion och titd) 

S. Lcvcran.sbckriftclse 

Härmed belcräft.., an den sändning som beslaivs i avdclning J har levcrc~U som skcppsproviant ombord pl det 
fartyg som mges i avdelning 2. 

Utfärdat i . ... •.. ....... .•..•.. •. .... 

Stimpd (') 

den 
(On) (Datum) 

(Undcnbif1 n tjän.nan:m frin den bch6ri2a. myndighctcn/officidl förrtridu~ för bda.1-
hanru, pl futygct) (') 

(Nunn med va-s.alcr, funktion ombord) 

('} Sign.atumu och t1lmpdru ruz mlnc amU frin den rartryc kt,1 tcxtcru ia.ri-
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Avgifter för kontroller 

I. Crundavgift 

Bilaga/(} 
(till SLVFS 1999:21) 
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För va1je sändning som kontrolleras enligt 10- 13 §§skallen grundavgift 
om 700 kronor erläggas. 

Utöver grundavgiften skall en avgift om 6 öre erläggas för varje kilo vara i 
en siindning. 

2. Kostnader för provtagning och undersökning 

För uttagande av prover för laboratorieunclersökningar skall erläggas en 
avgift om 10 kronor per prov. 

För uttagande av prover särskilt för salmonellaundersökning skall erläggas 
en avgift om 20 kronor per prov. 

För laboratorieunclersökningar skall den faktiska analyskostnaden erläggas. 

3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas måndag till fredag mellan klockan 0800 och 
1700. f-ör kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt 
följande. 

Under tiden 1700 fram ti Il 2200 skall grundavgi ften räknas upp med 50 
procent. Mellan 2200 och 0800, samt lördag, söndag och helgdag skall avgiften 
räknas upp med I 00 procent. 

4. Extraordiniira kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 
omständigheter som den lastansvarige svarar för, skall för denna tid erläggas 
175 kronor per påbörjad kvarts timme. 

5. Uteblivna kontroller 

Om en sändning som anmälts enligt 5 § inte anländer till berörd 
gränskontrollstation, får, om den lastansvarige inte i god tid avbeställt 
kontrollerna, en avgift om 175 kronor tas ut. 
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