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beslutade den 6 december 2012.     

 Med stöd av 2 § tredje stycket livsmedelsförordningen (2006:813) före-

skriver Livsmedelsverket att 7 och 8 §§ samt bilaga 1 till verkets föreskrifter 

(LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom 

den Europeiska unionen ska ha följande lydelse. 

 

7 § Mottagaren av hönsägg avsedda som livsmedel ska innan äggen hanteras 

vidare kontrollera att intyg från en förpackningscentral medföljer som över-

ensstämmer med förlagan i bilaga V till förordning (EG) nr 1688/2005, och 

att detta åtföljs av ett intyg från en officiell veterinär eller officiell inspektör 

om att sändningen härrör från besättningar som genomgått salmonellaprov-

tagning med negativt resultat. 

 För hönsägg som är avsedda för framställning av bearbetade produkter 

genom en process som eliminerar salmonella ska mottagaren kontrollera att 

ett intyg om destinationen medföljer. 

 

8 § Vad som föreskrivs om kontroller i 6 och 7 §§ gäller inte  

– vid införsel av livsmedel som producerats i Finland eller Norge 

– vid införsel av hönsägg som producerats i Danmark.   
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 ___________________ 

 

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

 

 

 

INGER ANDERSSON 

 

 

 

  Magnus Danielsson 

  (Regelutvecklingsavdelningen) 
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      Bilaga 1  

  (till LIVSFS 2005:22)  
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Förteckning över EG-förordningar och Livsmedelsverkets 

föreskrifter som omfattar animaliska livsmedel  
 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 

2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 

ursprung.  

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 av den 14 oktober 2005 om 

tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 

gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av 

vissa köttsorter och ägg.  

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.  

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 

livsmedel. 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 427/2012 av den 22 maj 

2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda 

för Danmark.   


