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beslutade den 25 juni 2001. 

 Med stöd av 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver2  
Statens livsmedelsverk att 2-5 §§ verkets föreskrifter (SLVFS 2000:35) om 
hantering av specificerat riskmaterial skall ha följande lydelse. 
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 
de träder i kraft.  
   

Tillämpningsområde 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av material 
som utgör en risk när det gäller vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati (TSE). Föreskrifterna skall tillämpas vid produktion av 
animaliska livsmedel från nötkreatur, får och getter i slakterier och 
styckningsanläggningar samt i livsmedelslokaler där försäljning sker direkt 
till konsument. 
 

Definition 
2 §   Med specificerat riskmaterial avses vad som anges i del A punkt 1 i 
bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av 
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, 
kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform 
encefalopati. 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, 
Celex 301R0999). 
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Hantering av specificerat riskmaterial 
3 §   Bestämmelser om avlägsnande av specificerat riskmaterial finns i  
del A punkt 8 i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 999/2001.  
 
4 §   Bestämmelser om infärgning av specificerat riskmaterial finns i  
del A punkt 9 i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 999/2001. Färgämne eller annan markör som används vid infärgning skall 
vara godkänd av Statens jordbruksverk. 

Egentillsyn 
5 §   Egenkontrollprogram för verksamheter där specificerat riskmaterial 
hanteras skall innehålla rutiner för att säkerställa att sådant material samlas 
in separat samt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001.  

Dispens 
6 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från bestämmelserna 
i dessa föreskrifter. 
_____________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001.  
 
 
 
STUART A. SLORACH 
 
 
 
    Susanne Carlsson 
    (Regelavdelningen) 
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