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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers
rapportering avseende slaktade djur;
beslutade den 4 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 28 och 36 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och
8 § förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m., i fråga om
verkets föreskrifter (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur1 att 4, 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med
den dag då denna författning träder i kraft.
Allmänt
1 § Med slakteri avses i dessa föreskrifter slakteri som är godkänt av
Statens livsmedelsverk och underställt Livsmedelsverkets kontroll.
Redovisning
2 § Slakteri skall lämna uppgifter enligt dessa föreskrifter. Uppgifterna
skall omfatta samtliga besiktigade slaktkroppar. (SJVFS 1999:131).
3 § Ett slakteris redovisningsperiod skall utgöras av en kalendervecka.
Ett slakteri skall varje måndag till Jordbruksverket redovisa uppgifterna
avseende föregående kalenderveckas slaktade djur. Om uppgifterna
skickas med post skall de ha kommit in till Jordbruksverket senast inom
tre dagar. (SJVFS 1999:131).
4 § Slakteriet skall lämna uppgifter förda med hjälp av automatisk databehandling enligt en av Jordbruksverket fastställd postbeskrivning (filspecifikation). Vid redovisningen skall följande nyckelbegrepp användas
för samtliga djurslag:

1 Författningen omtryckt SJVFS 2000:82.
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1. slakteri,
2. slaktdatum,
3. slaktnummer och
4. djurslag.
Uppgifterna skall åtföljas av en periodsammanställning på en av Jordbruksverket fastställd blankett (S 112).
I de fall slakteri saknar möjlighet att använda automatisk databehandling skall manuellt förda sammanställningar av uppgifterna ske på av
Jordbruksverket fastställda blanketter (S 111 och S 112).
Av producent inlämnad blankett E 2.23 ”Meddelande om producent
berättigad till handjurs- och/eller slaktbidrag för nötkreatur som inte levereras direkt från producent till slakteriet”, skall bifogas periodsammanställningen i original. (SJVFS 2002:81).
5 § Godkänd klassificerare skall intyga att slaktredovisningen (blankett
S 111) överensstämmer med de uppgifter om djuret som finns i klassificeringsjournalen.
Slaktredovisningen (blankett S 111) skall även vara undertecknad av
godkänd klassificerare och behörig firmatecknare. Periodsammanställningen (blankett S 112) skall vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Behörig firmatecknare skall efter anmodan kunna styrka sin behörighet.
(SJVFS 2002:81).
6 § Har upphävts genom (SJVFS 1999:131).
7 § Korrigeringar av redan redovisade uppgifter skall ske genom att
slakteriet använder blankett S 119 ”Rättning av slaktredovisning” eller
genom annat sätt som godkänts av Jordbruksverket. (SJVFS 2002:81).
8 § Om särskilda skäl föreligger kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. (SJVFS 1999:131).
----------------------Denna författning2 träder i kraft den 1 januari 2003.

MATS PERSSON
Daniel Johansson
(Registerutvecklingsenheten)

2 SJVFS 2002:81.
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