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Livsmedelsverkets föreskrifter om 

införsel från och utförsel till Portugal 

av vissa livsmedel; 

LIVSFS 2002:17  

(J 71) 

Utkom från trycket  

den 5 april 2002 

beslutade den 26 mars 2002. 

 Med stöd av 19 och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver2 

Livsmedelsverket följande.  

Tillämpningsområde 

1 §  I dessa föreskrifter finns bestämmelser om skyddsåtgärder med 

anledning av förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i 

Portugal. 

 Bestämmelserna gäller inte den autonoma regionen Azorerna. 

Produkter av nötkreatur som slaktats i Portugal 

2 §  Produkter som består av, innehåller eller framställts av kött av 

nötkreatur som slaktats i Portugal får inte, med de undantag som anges i 

3 och 4 §§, föras in i Sverige. 

 Med kött avses i dessa föreskrifter alla som livsmedel avsedda delar av 

nötkreatur. 

 

3 §  Aminosyror, peptider, talg och talgprodukter av nötkreatur som slaktats i 

Portugal får dock föras in i Sverige om de  

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 19 § 2000:695 och av 55 § 1998:133.  
2 Jfr kommissionens beslut 2001/376/EG av den 18 april 2001 om åtgärder som krävs med 

hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om 

genomförande av en datumbaserad exportordning (EGT L 132, 15.5.2001, s. 17, Celex 

301D0376). 
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 är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken 

produktionsanläggning de kommer ifrån och att de är lämpliga att 

använda i livsmedel, samt 

 med undantag för talgprodukter, åtföljs av ett hälsointyg som är 

utfärdat av en officiell veterinär och som dels bekräftar att produkterna 

uppfyller villkoren i kommissionens beslut 2001/376/EG och dels 

innehåller uppgifter om hur många officiella kontroller som har 

verkställts.  

 

4 §  Färskt kött, malet kött och köttberedningar samt köttprodukter och andra 

produkter av animaliskt ursprung som härrör från nötkreatur som har fötts 

och fötts upp eller har slaktats i Portugal får föras in till Sverige om de  

 märkts med en tydlig extra kontrollstämpel som inte kan förväxlas med 

gemenskapens stämpel eller den stämpel som avses i 5 §, 

 åtföljs av hälsointyg enligt 7 §, samt 

 vad avser färskt kött, urbenats och all vidhäftande vävnad avlägsnats i 

styckningsanläggning i Portugal som endast används för styckning av 

nötköttsprodukter som uppfyller villkoren i kommissionens beslut 

2001/376/EG. 

Produkter av nötkreatur som inte slaktats i Portugal 

5 §  Färskt kött, malet kött och köttberedningar samt köttprodukter och andra 

produkter av animaliskt ursprung som avsänts från Portugal och som härrör 

från nötkreatur som inte slaktats där får föras in i Sverige om de är märkta 

med en tydlig extra kontrollstämpel som inte kan förväxlas med 

gemenskapens stämpel eller den extra kontrollstämpel som anges i 4 §.  

 

6 §  Gelatin och dikalciumfosfat, talg och talgprodukter som avsänts från 

Portugal och som härrör från nötkreatur som inte slaktats där får föras in i 

Sverige om de är märkta så att produktionsanläggningen kan identifieras och 

märkningen anger att de är lämpliga att använda i livsmedel samt framställts 

i enlighet med villkoren i kommissionens beslut 2001/376/EG. 

Hälsointyg 

7 §  Produkter som avses i 4 och 5 §§ skall åtföljas av ett hälsointyg, utfärdat 

av en officiell veterinär i Portugal, i vilket alla anläggningar där produkterna 

har anskaffats, bearbetats, hanterats eller lagrats och alla märken samt deras 

serienummer i försändelsen anges.  
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 Färskt kött skall åtföljas av ett sådant hälsointyg som avses i bilaga IV till 

direktiv 64/433/EEG3 och som identifierar alla märken och serienummer i  

försändelsen i den del av intyget som kallas ”Köttets identitet”. 

 Utöver vad som föreskrivs i föregående stycken skall texten ”Framställd i 

enlighet med kommissionens beslut 2001/376/EG” läggas till.  

Utförsel till och transport genom Portugal  

8 §  Färskt kött som transporteras genom Portugals territorium eller avsänds 

till en portugisisk anläggning som godkänts enligt beslut 2001/376/EG skall 

åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats av en officiell veterinär.  

 Originalen till alla intyg skall följa försändelsen till anläggningen på 

bestämmelseorten.  

 Färskt kött skall transporteras i ett fordon som är officiellt förseglat. 

Förseglingen får endast brytas vid officiella inspektioner.  

 

9 §  Talg och talgprodukter, gelatin och dikalciumfosfat, samt råvaror som 

används vid framställning av dessa produkter, som avsänds till en anläggning 

som godkänts enligt beslut 2001/376/EG skall vara märkta eller på annat sätt 

identifierade så att det framgår vid vilken anläggning och i vilken 

medlemsstat de har framställts. 

Dispens 

10 §  Livsmedelsverket får medge undantag (dispens) från bestämmelserna i 

dessa föreskrifter.  

_____________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2002 då Statens livsmedels-

verks föreskrifter (SLVFS 1998:43) om förbud mot införsel av vissa livs-

medel från Portugal upphör att gälla. 

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

      Susanne Carlsson 

      (Regelavdelningen) 

                                                 
3 Rådets direktiv 64/433/EEG om hygienproblem vid produktion och utsläppande på marknaden 

av färskt kött (EGT B 121, 29.7.1964, s. 2012, Celex 364L0433), konsoliderat i rådets direktiv 

91/497/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 69, Celex 391L0497) och senast ändrat genom rådets 

direktiv 95/23/EG (EGT L 243, 11.10. 1995, s.7, Celex 395L0023).   


