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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:61) om vissa skyddsåtgärder
med anledning av högpatogen aviär influensa i
Republiken Sydafrika;

SJVFS 2004:65
Saknr K 39:1
Utkom från trycket
den 1 september 2004

beslutade den 1 september 2004
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 § förordningen (1994:1830) om
införsel av levande djur m.m., i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2004:61) om
vissa skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken
Sydafrika
dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 6 §, samt närmast före 6 §
en ny rubrik av följande lydelse.
2 § Med undantag av det som anges i 3 och 4 §§ är det, med hänsyn till
kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot
kraftigt patogen aviär influensa i Republiken Sydafrika, enligt 4 § 2 förordningen
(1994:1830) om införsel av levande djur m.m. förbjudet att importera levande ratiter
och kläckägg av dessa arter och andra fåglar än fjäderfä (inklusive sällskapsfåglar
som åtföljs av sina ägare), färskt kött av ratiter, köttberedningar och köttprodukter
som består av eller innehåller kött från ratiter, ej behandlade jakttroféer från alla
typer av fåglar samt obearbetade fjädrar och delar av fjädrar.
5 § I det veterinärintyg som åtföljer sändningar av de produkter som avses i 3 § ska
följande införas, anpassat efter arten i fråga:
”Färskt ratitkött/köttprodukter som består av eller innehåller kött av ratiter
/köttberedningar som består av eller innehåller kött av ratiter (*) som erhållits
från fåglar som slaktats före den 16 juli 2004 i enlighet med artikel 3.1 i beslut
2004/614/EG.
(*) Stryk det som ej är tillämpligt.”
Villkor för import av bearbetade fjädrar
6 § För import av bearbetade fjädrar eller delar av fjädrar (utom bearbetade
dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som bärs av resande för privat bruk eller
leveranser av bearbetade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriellt
bruk) ska ett handelsdokument åtfölja leveransen i vilket anges att de behandlade
fjädrarna eller delar av dem har behandlats med ånga eller med någon annan metod
som säkerställer att inga smittämnen överförs.
1

Jfr kommissionens beslut 2004/614/EG av den 24 augusti 2004 om skyddsåtgärder mot kraftig
patogen aviär influensa Republiken Sydafrika.
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 september 2004 och gäller till och med den
1 januari 2005.

MATS PERSSON
Martina Krüger
(Foderkvalitetsenheten)
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