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2001-04-04 

beslutade den 4 april 2001. 

 Med stöd av 2 och 5 §§ förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel 
som importeras från tredje land föreskriver1 Statens livsmedelsverk följande. 

1 §  Specificerat riskmaterial (SRM) enligt definitionen i 2 § Statens 
livsmedelsverks föreskrifter (SLVFS 2000:35)2 om hantering av specificerat 
riskmaterial får inte importeras till Sverige från tredje land.  
 Slaktkroppar som inte innehåller något annat specificerat riskmaterial än 
ryggrad, inklusive dorsalrotsganglier, får dock importeras eller sändas till en 
annan medlemsstat utan denna medlemsstats godkännande. 
 
2 §  Vid import från tredje land av 

- färskt kött av nötkreatur, får eller getter enligt rådets direktiv 
64/433/EEG, 

- malet kött och köttberedningar, enligt rådets direktiv 94/65/EG, som 
innehåller material från nötkreatur, får eller getter,  

- köttprodukter, enligt rådets direktiv 77/99/EEG, som innehåller material 
från nötkreatur, får eller getter,  

- bearbetat animaliskt protein, enligt rådets direktiv 92/118/EEG, som 
innehåller material från nötkreatur, får eller getter, samt 

- tarmar från nötkreatur enligt artikel 2 b v) i rådets direktiv 77/99/EEG 
 

                                                 
1 Jfr kommissionens beslut 2000/418/EG (EGT L 158, 30.6. 2000, s.76, Celex 300D0418) senast 
ändrat genom kommissionens beslut 2001/270/EG (EGT L 94, 4.4.2001, s. 29, Celex 301D0270). 
2 Senaste lydelse av 2 § SLVFS 2001:7. 



 

 
 SLVFS 2001:9 

2 
skall till tillämpligt hälsointyg vara fogad en deklaration som undertecknats 

av den behöriga myndigheten i producentlandet. Deklarationen skall ha 
följande lydelse:  
”Denna produkt av animaliskt ursprung innehåller ej och har ej utvunnits ur 
specificerat riskmaterial enligt punkt 1 a bilaga I till beslut 2000/418/EG som 
producerats efter den 31 mars 2001, eller maskinurbenat kött som tagits från 
benen hos nötkreatur, får eller getter och som producerats efter den 31 mars 
2001. Djuren har inte slaktats efter den 31 mars 2001 efter bedövning med 
gas som injicerats i hjärnskålen eller avlivats omedelbart genom samma 
metod, eller slaktats efter laceration av vävnad i centrala nervsystemet med 
hjälp av ett stavformat instrument som förts in i hjärnskålen.” 
 
3 §  Vad som föreskrivs i 1 och 2 §§ gäller inte  

-  import från de tredje länder som finns förtecknade i bilaga till dessa    
föreskrifter, eller 

-  försändelser som lämnat tredje land före den 31 mars 2001 och som 
ankommer till en gränskontrollstation före den 15 april 2001. 

   
4 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter. 
 
_____________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 
 
 
 
BERTIL NORBELIE 
 
 
 
       Susanne Carlsson 
       (Regelavdelningen) 
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 Bilaga 
                   (Till SLVFS 2001:9) 

 
 
 
Tredje länder som avses i 3 § 
 
Argentina  
Australien 
Botswana 
Chile 
Namibia 
Nicaragua 
Nya Zealand 
Paraguay 
Swaziland 
Uruguay 
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