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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för eller förbud
mot användning av vissa substanser vid behandling av
djur

SJVFS 2005:64
Saknr C 16:1
Utkom från trycket
den 28 oktober 2005

beslutade den 27 oktober 2005
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 4 § första stycket 2. och andra
stycket förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion samt efter samråd
med Livsmedelsverket att det i verkets föreskrifter (SJVFS 2004:76) om villkor för
eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur ska införas
en ny paragraf, 8 a § av följande lydelse.
8 a § Livsmedelsproducerande djur får under en veterinärs ansvar behandlas med
homeopatika vars aktiva beståndsdelar finns upptagna i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung2.
Även djur som inte ska användas för livsmedelsproduktion får behandlas med
homeopatika under en veterinärs ansvar.
Veterinärens ansvar enligt första och andra stycket begränsas till att på föreliggande uppgifter göra en bedömning om andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose djurskydds- eller smittskyddsaspekter. I ansvaret ingår dessutom att veterinären, när det gäller livsmedelsproducerande djur, ska kontrollera att de aktiva beståndsdelarna i homeopatikan finns med i den bilaga som nämns i första stycket.
Veterinären har nämnda ansvar endast i de fall djurhållaren har tagit kontakt med
denne enligt 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:60) och allmänna
råd om djurhållarens journalföring vid användning av läkemedel m.m.
------------------------Denna författning träder i kraft den 30 oktober 2005.

MATS PERSSON

Gerd Sundström
(Veterinära tillsynsenheten)
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskaphetsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082) senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EGT L 136, 30.4.2004, s. 58, Celex 32004L0028).
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EGT L 224 18.08.1990, s. 1, Celex 31990R2377

