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Regeringen föreskriver att 1-3 och 5 §§ samt bilagan till förordningen
(SLV FS 1980:4) om tillämpning av 1970 års överenskommelse om
internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning
för sådan transport (ATP) skall ha följande lydelse.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
denna förordning träder i kraft.
1§
Den överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga
livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) som Sverige
anslutit sig till den 2 november 1978 och som trätt i kraft den 13 december
1979 skall, med de ändringar av bilagorna till överenskommelsen som
genomförts till och med år 1994, tillämpas för Sveriges del.
Bilagorna till överenskommelsen har den lydelse som framgår av bilagan
till denna förordning. 1 Förordning (SLV FS 1995:17)
2§
Frågor om godkännande av sådana fordon eller containrar som omfattas av överenskommelsen prövas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning.
Frågor om godkännande av järnvägsfordon prövas av Statens livsmedelsverk.
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får överlåta viss provning till Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut.
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Överenskommelsen har kungjorts i Statens livsmedelsverks författningssamling (SLV FS
1980:5). Bilagorna bifogas inte här. Överenskommelsens bilagor har kungjorts i Statens
livsmedelsverks författningssamling SLV FS 1995:18.
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Ett godkännande som har meddelats i ett annat land anslutet till ATPkonventionen skall likställas med ett svenskt godkännande, om den
anläggning som utfört provningen uppfyller kraven i ATPöverenskommelsen.
Förordning (SLV FS 1995:17)
3§
Tullmyndigheten eller, om transporten sker på järnvägsfordon,
Statens järnvägar övervakar i samband med tullkontrollen att
transportutrustningen åtföljs av giltiga bevis om godkännande. Vad nu sagts
gäller inte för transporter till eller från länder som är medlemmar i
Europeiska unionen eller som omfattas av EES-avtalet.
Tullverket skall utöva kontroll i den utsträckning vederbörande
tullmyndighet bedömer möjlig med hänsyn till tillgängliga personalresurser.
Kontrollen skall ske i anslutning till den kontroll som tjänsteman av andra
skäl utövar över fordon i utrikestrafik.
Tullmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter till Livsmedelsverket i den
utsträckning verket föreskriver efter samråd med Generaltullstyrelsen.
För livsmedel som transporteras på järnväg skall Tullmyndighetens uppgifter fullgöras av Statens järnvägar. Förordning (SLV FS 1995:17)
4§
I fråga om livsmedel som transporteras utan att överenskommelsens
bestämmelser har följts skall den kommunala nämnd som utövar tillsyn
enligt livsmedelslagen (1971:511) i den ort där livsmedel anges till
förtullning eller anmäls till hemtagning, ombesörja undersökning,
provtagning och annan kontroll.
Den kommunala nämndens kostnader för provtagning och undersökning av
prov skall i den utsträckning och enligt de villkor Livsmedelsverket föreskriver ersättas av importören. Ersättning tas ut enligt en taxa som fastställs av
kommunen. För livsmedel som tas ut av nämnden som prov lämnas inte
någon ersättning. Förordning (SLV FS 1994:60)
4a § Om det vid kontroll visar sig att livsmedlet kan antas vara otjänligt
till människoföda, skall den kommunala nämnden besluta vilka åtgärder som
skall vidtas med livsmedlet. Om varan genom särskild behandling kan göras
tjänlig som livsmedel, får efter förtullningen sådan behandling ske under
nämndens kontroll. I annat fall skall nämnden medge att varan lämnas ut för
annan användning eller låta förstöra den på importörens bekostnad.
Beslut enligt första stycket får inte verkställas förrän en vecka har förflutit
efter det att importören och tullmyndigheten underrättats.
Förordning (SLV FS 1994:60)
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5§
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 4 punkt 2
i överenskommelsen eller mot föreskrift eller förbud som meddelats med
stöd av denna artikel döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff
enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Förordning (SLV FS
1995:17)
6§
Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning om godkännande av
fordon eller containrar får överklagas hos Livsmedelsverket.
Livsmedelsverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Förordning (SLV FS 1994:60)
7§
Livsmedelsverket får efter samråd med Generaltullstyrelsen meddela
de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förord ning. Förordning (SLV FS 1994:60)
_______________
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995 och skall kungöras i
Statens livsmedelsverks författningssamling (SLV FS).
På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

SLV FS 1995:17

