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Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Tullverket och Statens livsmedelsverk, ifråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1997:13) om införsel av produkter av animaliskt ursprung m.m.,
dels att 59 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 5 - 8, 10, 11, 13 - 16, 18 - 22, 24 - 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39,
47, 50, 54 och 60 §§, underrubrikerna närmast före 5, 24, 38 och 39 §§,
samt bilaga 1 och bilaga 2 till föreskrifterna skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, 8 b, 8 c och
8 d §§ samt före 8 b och 8 c §§ två nya underrubriker av följande lydelse.
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Jfr rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principer för organisering
av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT
nr L 24, 30.1.1998, s. 9, Celex 31997D0078), rådets beslut 98/256/EG av den 16
mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati,
som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG (EGT L 113,
14.4.1998, s. 33, Celex 31998D0256), senast ändrat genom kommissionens beslut
98/692/EG (EGT L 328, 4.12.1998, s. 28, Celex 31998D0692), kommissionens
beslut 98/653/EG av den 18 november 1998 om nödåtgärder som krävs med hänsyn
till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (EGT nr L 311,
20.11.1998, s. 23, Celex 31998D0653), senast ändrat genom kommissionens beslut
2000/104/EG (EGT L 29, 4.2.2000, s. 36 Celex 32000D0104), kommissionens beslut
98/351/EG av den 29 maj 1998 om fastställande, i enlighet med artikel 6.5 i rådets
beslut 98/256/EG, av det datum då sändningarna av nötköttsprodukter från Nordirland
enligt programmet för djurbesättningar med exportintyg får påbörjas (EGT L 157,
30.5.1998, s. 110, Celex 31998D351), kommissionens beslut 1999/514/EG av den 23
juli 1999 om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av
nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas
genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG (EGT L 195, 28.7.1999, s.
42, Celex 31999D0514), rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om
djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte
omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I
till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Dessa föreskrifter avser införsel av produkter av animaliskt ursprung
och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.
Bestämmelser om införsel av kött och köttprodukter avsedda för livsmedelsändamål finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:21)
om införsel av färskt kött och köttprodukter och bestämmelser om införsel
av fisk, kräftdjur och blötdjur för livsmedelsändamål finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur
och blötdjur och produkter därav.
Vid införsel av livsmedel gäller även förordningen (1994:1717) om
kontroll av livsmedel som importeras från tredje land och föreskrifter
meddelade med stöd av den författningen.
Dessa föreskrifter omfattar inte införsel av produkter som regleras
särskilt i Läkemedelsverkets föreskrifter.
Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om
handel och andra åtgärder med produkter av viltlevande djurarter som
behöver skydd.
Bestämmelser om avgifter finns i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
Definitioner
22 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter avses med
allvarlig smittsam sjukdom: mul- och klövsjuka, boskapspest, kontagiös bovin pleuropneumoni, bluetounge, swine vesicular disease (SVD),
klassisk och afrikansk svinpest, svinlamhet (teschensjuka), aviär influensa
(hönspest), Newcastlesjuka, afrikansk hästpest, vesikulär stomatit, peste
des petits ruminants, rift valley fever, lumpy skin disease, får- och getkoppor, infektiös hematopoietisk nekros (IHN) och bovin spongiform
encephalopati (BSE),
animaliskt avfall: organiskt avfall i form av djurkroppar eller delar av
djur eller produkter av animaliskt ursprung, som inte är avsedda för användning som livsmedel; till animaliskt avfall räknas inte djurexkrementer,
import till gemenskapen av sådana produkter (EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex
31992L0118), senast ändrat genom rådets direktiv 97/79/EG ( EGT nr L 24,
19.2.1997, s. 31, Celex 31997L0079), rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och
varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT nr L
224, 18.8.1990, s. 29, Celex 31990L0425) samt gemensamma EES-kommitténs
beslut nr 69/98 av den 17 juli 1998 om ändring av bilaga I (veterinära frågor och
växtskyddsfrågor) till EES-avtalet (EGT L 158, 24.6.1999, s. 1, Celex 31999D0624
(1)).
2
Ändringen innebär bl. a. att definitionen av transitering och tullplats utgår.
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animaliskt högriskmaterial: animaliskt avfall som kan misstänkas
medföra allvarliga risker för djurs eller människors hälsa; till högriskmaterial räknas
a. alla djur som hålls för jordbruksproduktion som har dött men som
inte är uppslaktade (obesiktigad slakt), däribland dödfödda eller ofödda
djur,
b. kroppar av övriga djur såsom pälsdjur och sällskapsdjur,
c. djur som har avlivats i samband med åtgärder för sjukdomsbekämpning,
d. animaliskt avfall inklusive blod från djur som har visat tecken på
smittsam sjukdom i samband med slakt,
e. alla delar från ett djur som har slaktats på ett normalt sätt men
utan att ha underkastats besiktning efter slakt med undantag av hudar,
skinn, hovar, fjädrar, ull, horn och blod,
f. allt kött och livsmedel av animaliskt ursprung som är skämt,
g. alla animaliska produkter som kommer från tredje land och som
inte uppfyller de djurhälsokrav som gäller för införsel till länder inom
Europeiska unionen (EU),
h. djur som hålls för jordbruksproduktion och som har dött under
transitering,
i. mjölk, kött eller andra produkter av animaliskt ursprung som på
grund av restsubstanser är underkända som livsmedel,
j. fisk som visar tecken på sjukdom som kan överföras till fisk eller
människor, samt
k. lågriskmaterial som bearbetas eller hanteras med högriskmaterial,
animaliskt lågriskmaterial: animaliskt avfall som inte är animaliskt
högriskmaterial,
animalisk slaktbiprodukt: färskt kött, körtlar och inälvor som inte är
avsedda för livsmedelsändamål samt fiskavfall,
anläggning: varje företag som producerar, lagrar eller bearbetar produkter som avses i dessa föreskrifter,
blod: helblod som utgörs av animaliskt lågriskmaterial,
blodprodukter: beståndsdel av blod eller blod som har genomgått en
behandling,
gödsel: avföring, urin eller blandning därav, som kommer från nötkreatur, svin, hästdjur eller fjäderfä,
hovdjur: partåiga eller uddtåiga djur, såsom klövbärande djur och
hästdjur,
produkt: vara som helt eller delvis består av material som härrör från
djur eller annan vara som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur
smittsamt agens: mikroorganismer, såsom virus och bakterier, parasiter
eller annan sjukdomsalstrande faktor som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur samt
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sändning: en kvantitet produkter av samma slag som omfattas av
samma veterinärintyg eller andra dokument, befordras med samma
transportmedel och kommer från samma land eller del av land.
Föranmälan och anmälan
5 § Importören skall senast en arbetsdag före sändningens ankomst anmäla införsel från land inom EU, från Norge och, vad gäller fiskmjöl, från
Island till Jordbruksverket.
Vid införsel från tredje land, utom de undantag som är nämnda i första
stycket, skall anmälan ske till gränskontrollveterinären på införselorten
senast en arbetsdag före sändningens ankomst.
Införsel av produkter avsedda för livsmedelsändamål skall föranmälas i
enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.
Bestämmelser om anmälan till Tullverket vid införsel från ett annat land
inom EU finns i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Bestämmelser om
införsel från tredje land finns även i tullagstiftningen.
6 § Införsel från tredje land, utom från Norge och, vad gäller fiskmjöl, från
Island får endast ske vid gränskontrollstation på de införselorter som
anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära
kontroller m.m. av produkter från tredje land.
Produkter som inte skall uppfylla några djurhälsovillkor vid införseln
behöver inte föras in vid en gränskontrollstation.
Införsel av produkter som är avsedda för livsmedelsändamål skall ske i
enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter.
Handelsdokument eller hälsointyg
7 § Produkt som anges i 10 - 36 och 38 - 40 §§ skall, om inte annat anges,
vid införsel från land inom EU och från Norge och, vad gäller fiskmjöl, från
Island åtföljas av ett handelsdokument utfärdat av tillverkaren. Av
dokumentet skall framgå produktens namn och art, anläggningens
godkännandenummer eller registreringsnummer och att de ytterligare
villkor som anges i dessa föreskrifter för respektive produkt är uppfyllda.
Dokumentet skall i original åtfölja sändningen till mottagaren.
Produkt som anges i 10 - 36 och 38 - 40 §§ skall vid införsel från tredje
land, utom de undantag som är nämnda i första stycket, åtföljas av ett
hälsointyg utformat i enlighet med ett av Europeiska gemenskapernas
kommission fastställt formulär. Intyget skall vara utfärdat av en officiell
veterinär. Av intyget skall framgå produktens namn och art, anläggningens godkännandenummer eller registreringsnummer och att de ytterligare
villkor som anges i dessa föreskrifter för respektive produkt är uppfyllda.
Intyget skall i original åtfölja sändningen till gränskontrollstationen. Det
skall bestå av ett enda ark.
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Om ett hälsointyg som anges i andra stycket inte har fastställts av
kommissionen skall produkten åtföljas av ett av en officiell veterinär utfärdat intyg, av vilket det skall framgå produktens namn och art, anläggningens godkännandenummer och att de ytterligare villkor som anges i
dessa föreskrifter för respektive produkt är uppfyllda.
Vid införsel från land inom EU samt Norge skall handelsdokument eller
andra intyg som krävs i dessa föreskrifter eller i införseltillståndet enligt 3
§ sparas i minst två år efter införseln.
Djurhälsorestriktioner
8 § En produkt får inte härröra från ett område eller en anläggning som
lyder under restriktioner på grund av djurhälsoskäl.
Införsel från Storbritannien och Nordirland eller Portugal av köttmjöl,
benmjöl och kött- och benmjöl från däggdjur samt djurfoder som innehåller
sådana produkter får inte ske med undantag av vad som framgår av 8 c §.
Införsel får inte ske av produkter som är framställda av nötkreatur, vilka
har slaktats i Storbritannien och Nordirland eller Portugal, och som kan
komma in i människors eller djurs näringskedja, samt material av sådana
djur som är avsedda för framställning av medicinska, kosmetiska eller
farmaceutiska produkter med undantag av vad som framgår av 8 b § och
bilaga 1.
Bestämmelserna i andra och tredje stycket samt 8 b § och 8 d § gäller
dock inte den autonoma regionen Azorerna.
Material från nötkreatur som slaktats i Storbritannien och Nordirland
8 b § Utan hinder av 8 § tredje stycket får införsel ske från Storbritannien
och Nordirland av sällskapsdjursfoder, kött och köttprodukter framställt av
nötkreatur som är födda och uppfödda i Storbritannien eller Nordirland
under förutsättning att djuren
a. slaktats i Nordirland och fodret härrör från djur som ingår i det
exportcertifierade besättningssystemet ”ECHS” (Export Certified Herd
Scheme) enligt kommissionens beslut 98/256/EG och som härstammar från
djurbesättningar godkända enligt ECHS, eller
b. har slaktats i Storbritannien eller Nordirland och fodret kommer från
djur som är godkända enligt det datumbaserade exportsystemet ”DBES”
(Date-Based Export Scheme) enligt kommissionens beslut 98/256/EG samt
att djuren är födda efter den 1 augusti 1996.
Sällskapsdjursfoder, kött och köttprodukter skall dessutom åtföljas av
ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i Storbritannien eller
Nordirland. Hälsointyget skall innehålla texten ”framställda i enlighet med
beslut 98/256/EG”.
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Införsel från Storbritannien och Nordirland eller Portugal av material
från nötkreatur som inte slaktats i dessa länder
8 c § Utan hinder av 8 § andra stycket får införsel ske från Storbritannien
och Nordirland eller Portugal av sällskapsdjursfoder
tillverkat av köttmjöl, benmjöl och kött- och benmjöl från däggdjur under
förutsättning att dessa råvaror inte har sitt ursprung i ovannämnda länder
och att villkoren i tredje och fjärde stycket är uppfyllda.
Införsel av sällskapsdjursfoder från Storbritannien och Nordirland eller
Portugal tillverkat av nötkreatur med ursprung i andra länder än de nämnda
får ske under förutsättning att djuren inte är slaktade i Storbritannien och
Nordirland eller Portugal och att villkoren i tredje och fjärde stycket är
uppfyllda.
Fodret skall härröra från en godkänd anläggning som
a. står under officiell kontroll,
b. garanterar att foderråvarans ursprung kan följas genom hela produktionskedjan,
c. har infört ett registreringssystem för den mängd material som
kommer in och som förs ut och,
d. lossar, bearbetar, lagrar eller transporterar produkter avskild från
produkter som inte uppfyller dessa villkor.
Fodret skall dessutom åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell
veterinär. Hälsointyget skall beträffande sändningar från Storbritannien
och Nordirland innehålla texten ”framställd i enlighet med beslut
98/256/EG” och beträffande sändningar från Portugal innehålla texten
”framställd i enlighet med beslut 98/653/EG”.
8 d § Införsel av gelatin och dikalciumfosfat, talg, talgprodukter och
produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, aminosyror, peptider och kollagen, som skulle kunna
komma in i näringskedjan för människor och djur, eller som är avsedda för
kosmetisk, medicinsk eller farmaceutisk användning, och som har
framställts av nötkreatur får ske från Storbritannien och Nordirland eller
Portugal endast under förutsättning att nötkreaturen inte slaktats där och
att fodret härrör från en godkänd anläggning som
a. står under officiell kontroll,
b. garanterar att råmaterialets ursprung kan följas genom hela produktionskedjan,
c. har infört ett registreringssystem för den mängd material som
kommer in och som förs ut och,
d. lossar, bearbetar, lagrar eller transporterar produkter avskild från
produkter som inte uppfyller dessa villkor.
Produkterna skall dessutom vara märkta så att produktionsanläggningen kan identifieras och så att det framgår att de har framställts beträffande Storbritannien och Nordirland i enlighet med kommissionens beslut
6
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98/256/EG och beträffande Portugal i enlighet med kommissionens beslut
98/653/EG. Av märkning skall också, i förekommande fall, framgå att
produkterna är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetiska, medicinska eller farmaceutiska produkter.
10 § Införsel av mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för livsmedelsändamål får ske från länder inom EU samt Norge och de tredje
länder som anges i bilaga 2 tabell 1. Införsel från tredje land förutom Norge
får ske om produkten härrör från djur som tillhör en besättning som är
officiellt fri från tuberkulos och brucellos och om produkten härrör från en
mjölkproduktionsanläggning som uppfyller de ytterligare krav som anges i
6 - 46 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien
och hälsa vid produktion av mjölk.
En sändning skall åtföljas av ett handelsdokument eller hälsointyg som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå att
1. mjölk och mjölkprodukter har genomgått
a. en värmebehandling vid en temperatur av minst 72°C under
minst 15 sekunder, eller
b. en steriliseringsprocess, som har resulterat i ett Fo-värde av
minst 3,0,
2. torkade mjölkprodukter har genomgått en likvärdig värmebehandling som anges i punkt 1 a, åtföljd av en torkningsprocess och att det
inte finns risk för att produkten efter torkningen har utsatts för smitta före
förpackning i nya behållare,
3. syrade mjölkprodukter har genomgått en likvärdig värmebehandling
som anges i punkt 1 a, åtföljd av en process genom vilken pH-värdet har
sänkts till under 6,0 och bibehållits på den nivån under minst 60 minuter,
samt
4. vid transport i bulklaster, behållaren har desinficerats med ett desinfektionsmedel som är godkänt av behörig myndighet i avsändarlandet.
Vid införsel av mjölk och mjölkprodukter från tredje land, där det har
förekommit mul- och klövsjuka eller vaccination mot nämnda sjukdomar
har skett under de senaste tolv månaderna, skall produkten ha genomgått
antingen den steriliseringsprocess som anges i andra stycket 1 b eller
sådan behandling som anges i andra stycket 2 eller 3.
Vid transport skall samtliga behållare vara tydligt märkta med uppgifter
om produktslag.
Importören skall under minst ett år behålla de dokument eller intyg som
åtföljer sändningen.
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Tarmar, från däggdjur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål
11 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av tarmar, från
däggdjur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål skall det av det
handelsdokument som anges i 7 § framgå att produkten härrör från en i
ursprungslandet godkänd anläggning för saltning och torkning eller från
ett godkänt slakteri.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall det av det hälsointyg som anges i 7 § framgå att produkten
1. har skrapats, tvättats och därefter antingen saltats eller blekts, alternativt att den har skrapats och sedan torkats, och
2. efter den behandling som anges i punkt 1 har hanterats på ett sådant
sätt att det inte finns risk för att produkten har utsatts för smitta.
Obehandlade hudar och skinn från hovdjur
13 § Vid införsel av obehandlade hudar och skinn, från hovdjur, som inte
är avsedda för livsmedelsändamål skall hudarna eller skinnen härröra från
djur, vars kött uppfyller kraven för handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel från land inom EU och från Norge skall sändningen åtföljas
av ett handelsdokument som innehåller uppgifter om typ av hud eller
skinn, anläggningens godkännandenummer och den officiella veterinärens
kodnummer.
Införsel får ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 2.
Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det
skall framgå att hudarna och skinnen
1. har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet under
minst tre månader före slakt eller sedan födseln,
2. som har erhållits från klövdjur, inte kommer från sådana djur som har
befunnit sig på anläggningar, där det har varit utbrott av mul- och
klövsjuka under de senaste 30 dagarna,
3. som har erhållits från svin, inte kommer från sådana djur som har
befunnit sig på en anläggning, där det har varit utbrott av swine vesicular
disease (SVD) under de senaste 30 dagarna eller av klassisk eller afrikansk
svinpest de senaste 40 dagarna,
4. har erhållits från djur som har slaktats på ett slakteri, där djuren har
genomgått en besiktning före och efter slakt och har funnits fria från
sjukdom som kan överföras till djur eller människor,
5. har erhållits från djur som inte har avlivats i samband med åtgärder
för sjukdomsbekämpning,
6. har sitt ursprung i ett land eller del av land där mul- och klövsjuka
inte har förekommit under de senaste 24 månaderna före avsändandet eller
att vaccination har skett under de senaste tolv månaderna före avsändandet, samt
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7. har sitt ursprung i ett land eller del av land där klassis k eller afrikansk
svinpest, svinlamhet (teschensjuka) eller boskapspest inte har förekommit
eller vaccination har skett under de senaste tolv månaderna före
avsändandet.
Behandlade hudar och skinn från hovdjur
14 § Införsel av behandlade hudar och skinn, från hovdjur, som inte är
avsedda för livsmedelsändamål får ske från länder inom EU och de tredje
länder som anges i bilaga 2 tabell 3. Sändningen skall åtföljas av det
handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall
framgå att hudarna och skinnen har genomgått
1. torkning eller
2. torr- eller våtsaltning under minst 14 dagar,
3. saltning under minst sju dagar i havssalt med tillsats av två procent
natriumkarbonat, eller
4. torkning under minst 42 dagar vid en temperatur av 20°C.
Av handelsdokumentet eller hälsointyget skall även framgå att sändningen inte kommit i kontakt med någon annan produkt eller levande djur
som medför risk för spridning av allvarlig smittsam sjukdom.
Införsel av behandlade hudar och skinn från tredje land, där det har
förekommit utbrott av mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk svinpest
eller boskapspest under de senaste tolv månaderna, får endast ske om
produkten
1. uppfyller de villkor som anges i 13 § tredje stycket 4 och 5, och
2. har genomgått sådan behandling som anges i första stycket 3 eller 4.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, av hudar och skinn, som
har beretts enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 och som har hållits åtskilda
från andra produkter av animaliskt ursprung under 21 dagar eller under
oavbruten transport under minst 21 dagar, skall sändningen åtföljas av ett
intyg i vilket en myndighet i avsändarlandet intygar att dessa villkor är
uppfyllda. Detta gäller inte hudar och skinn som har erhållits från hästdjur
eller svin.
Vid införsel av behandlade hudar och skinn från tredje land som inte
anges i bilaga 2 tabell 3 krävs införseltillstånd i varje enskilt fall.
Sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial
Helkonserverat sällskapsdjursfoder
15 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av helkonserverat
sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial skall sändningen åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i ursprungslandet. Av intyget skall framgå
1. att produkten har blivit värmebehandlad och uppnått ett Fc-värde
om minst 3,0, och
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2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein.
Införsel av helkonserverat sällskapsdjursfoder som innehåller bearbetat lågriskmaterial får ske från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell
4 och 5. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av
vilket det skall framgå att
1. villkoren som anges i första stycket är uppfyllda,
2. minst fem prover per tillverkningssats har kontrollerats, varvid
tillverkningssatsen skall ha uppnått ett Fc-värde om minst 3,0 genom
värmebehandling, samt
3. produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt att
det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Halvfuktigt sällskapsdjursfoder (semi-moist foder)
16 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av halvfuktigt
sällskapsdjursfoder (semi-moist foder) som innehåller bearbetat lågriskmaterial skall det av det handelsdokument som anges i 7 § framgå
1. att råvaran härrör från friska slaktdjur, vars kött är av livsmedels kvalitet,
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein,
3. att produkten har genomgått sådan värmebehandling att en temperatur av 90°C uppnåtts i hela massan, samt
4. att produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt
att det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Införsel av halvfuktigt sällskapsdjursfoder (semi-moist foder) som
innehåller bearbetat lågriskmaterial får ske från de tredje länder som anges i
bilaga 2 tabell 4 och 5. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå att
1. produkten uppfyller de villkor som anges i första stycket 1 - 4, och
2. minst fem prover per tillverkningssats har undersökts i enlighet med
bilaga 3.
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Behandlad hud (tuggben) för sällskapsdjur
18 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av produkt av behandlad hud (tuggben) som innehåller bearbetat lågriskmaterial för sällskapsdjur skall det av det handelsdokument som anges i 7 § framgå
1. att produkten har genomgått effektiv värmebehandling mot smittsamma agens inklusive salmonella,
2. huruvida produkten innehåller idisslarprotein, samt
3. att produkten efter värmebehandling har hanterats på ett sådant sätt
att det inte finns risk för att den utsatts för smitta.
Införsel av produkt av behandlad hud (tuggben) som innehåller bearbetat lågriskmaterial för sällskapsdjur får ske från de tredje länder som
anges i bilaga 2 tabell 6. Sändningen skall åtföljas av det hälsointyg som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå att produkten
1. uppfyller de villkor som anges i första stycket 1 - 3,
2. har undersökts i enlighet med bilaga 3, samt
3. har framställts av skinn som kommer från djur som före eller efter
slakt inte har uppvisat kliniska tecken på smittsam sjukdom.
Ben, horn och hovar samt produkter därav som inte är avsedda för
livsmedelsändamål
Ben, horn och hovar samt produkter därav avsedda för djurfoder
19 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter,
avsedda för djurfoder skall härröra från djur, vars kött uppfyller kraven för
handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel från land inom EU och från Norge skall sändningen åtföljas
av ett handelsdokument som innehåller uppgifter om produktens namn
och art, anläggningens godkännandenummer och den officiella
veterinärens kodnummer. Vid införsel från tredje land, utom från Norge,
skall sändningen åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §.
Ben, horn och hovar samt produkter därav avsedda för tekniskt eller
farmaceutiskt bruk
20 § Ben, horn och hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter,
avsedda för tekniskt eller farmaceutiskt bruk skall vara torkade och skall
transporteras från avsändaranläggningen direkt till den registrerade
mottagaranläggningen.
På sändningen och i det handelsdokument eller hälsointyg som anges i
7 § skall tydligt anges "Endast för tillverkning av tekniska eller farmaceutiska produkter". Mottagaranläggningens namn och adress skall vara
tydligt angivna på sändningen och i dokumentet eller intyget.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall ben, horn och hovar
samt produkter därav, dock inte mjölprodukter, avsedda för tekniskt eller
farmaceutiskt bruk åtföljas av det hälsointyg som avses i 7 §,
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av vilket det skall framgå att produkten inte är avsedd att vid något skede
omvandlas för användning i livsmedel eller djurfoder, och att
1. produkten kommer från friska djur som slaktats i ett slakteri,
2. produkten har torkats under 42 dagar vid en medeltemperatur av
minst 20°C,
3. produkten har upphettats till minst 80°C i centrum under en timmes
tid innan den har torkats,
4. produkten har askats vid en temperatur av minst 800°C, eller
5. produkten har genomgått en försurningsprocess som innebär att pHvärdet har hållits under 6,0 i centrum under minst en timmes tid.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall produkten transporteras direkt från avsändaranläggningen till gränskontrollstationen.
Produkten skall plomberas av gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen och skall därefter transporteras direkt till den registrerade
mottagaranläggningen.
Importör av produkt avsedd för tekniskt eller farmaceutiskt bruk från
tredje land, utom från Norge, skall uppvisa en skriftlig försäkran i enlighet
med bilaga 4 för gränskontrollveterinären. Försäkran skall åtfölja
sändningen till mottagaranläggningen.
Bearbetat animaliskt protein som är avsett för djurfoder
21 § Vid införsel från land inom EU och från Norge av bearbetat animaliskt
protein, såsom fiskmjöl, köttmjöl, benmjöl, hovmjöl, hornmjöl, blodmjöl,
fjädermjöl, torkade fettgrevar och andra liknande foderråvaror inklusive
blandningar som innehåller bearbetat animaliskt protein, som är avsett för
djurfoder och som har bearbetats för att bli lämpligt för användning som
foderråvara, skall det av det handelsdokument som anges i 7 § framgå
huruvida foderråvaran innehåller idisslarprotein.
Vid införsel från Island av bearbetat animaliskt protein i form av
fiskmjöl skall sändningen åtföljas av det handelsdokument som anges i
7 §.
Införsel av foderråvara som anges i första stycket får ske från de tredje
länder, med undantag för Norge och när det gäller fiskmjöl Island, som
anges i bilaga 2 tabell 7 respektive 8. Sändningen skall åtföljas av det
hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att foderråvaran har genomgått lämplig värmebehandling,
2. huruvida foderråvaran innehåller idisslarprotein,
3. att foderråvaran efter värmebehandling har hanterats på ett sådant
sätt att det inte finns risk för att den har utsatts för smitta,
4. att foderråvaran efter bearbetning har undersökts i enlighet med
bilaga 3,
5. att varje sändning omedelbart före avsändandet har undersökts
avseende salmonella i enlighet med bilaga 3, samt
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6. att foderråvaran är förpackad i nya emballage eller, vid sändning med
bulktransport, att behållarna är ordentligt rengjorda och desinficerade med
ett i avsändarlandet godkänt desinfektionsmedel.
Vid införsel av fiskmjöl från de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell
8, skall det av det hälsointyg som anges i 7 § framgå att
1. foderråvaran innehåller bearbetat lågriskmaterial,
2. foderråvaran har genomgått en sådan värmebehandling att en temperatur av 80°C har uppnåtts i hela massan, samt
3. produkten uppfyller de villkor som anges i andra stycket 3 - 6.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, av bearbetat animaliskt
protein som ingår som råvara i foder till sällskapsdjur, skall de villkor som
anges i 17 § vara uppfyllda.
Blod och blodprodukter
Blod, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsett för livsmedelsändamål,
med undantag av serum från hästdjur
22 § Vid införsel av blod från hovdjur och fjäderfä som inte är avsett för
livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur, från land inom
EU och från Norge skall sändningen åtföljas av det handelsdokument som
anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att blodet utgörs av lågriskmaterial, och
2. huruvida blodet härrör från idisslare då det är avsett som djurfoder.
Införsel av blod, från hovdjur och fjäderfä, som inte är avsett för
livsmedelsändamål, med undantag av serum från hästdjur, får ske från de
tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 9. Sändningen skall åtföljas av det
hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall framgå
1. att blodet utgörs av lågriskmaterial,
2. huruvida blodet härrör från idisslare då det är avsett som djurfoder,
3. att blodet har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet i minst tre månader innan de slaktades eller sedan födseln, samt
4. att blodet har erhållits från djur som kommer från en besättning där
inga fall av boskapspest, mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk
svinpest, swine vesicular disease (SVD) eller svinlamhet (teschensjuka)
har konstaterats under de senaste 60 dagarna och att det inom en radie av
25 kilometer runt besättningen inte har förekommit några fall av angivna
sjukdomar under de senaste 30 dagarna.
Blodet skall transporteras från avsändaranläggningen direkt till den
godkända eller registrerade mottagaranläggningen. Vid införsel från tredje
land, utom från Norge, skall blodet transporteras direkt från avsändaranläggningen till gränskontrollstationen och skall därefter transporteras direkt till den godkända eller registrerade mottagaranläggningen.
Importören skall under minst ett år behålla de dokument eller intyg som
åtföljer sändningen.
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Blodprodukter, från nötkreatur, som inte är avsedda för livsmedelsändamål från tredje land, utom från Norge
24 § Införsel av blodprodukter, från nötkreatur, som inte är avsedda för
livsmedelsändamål från tredje land, utom från Norge, får ske om produkten
1. uppfyller de villkor som anges i 23 § andra stycket och de djurhälsokrav som gäller för införsel av levande nötkreatur samt att blodet har
insamlats på ett godkänt slakteri,
2. har genomgått
a. värmebehandling vid 65°C under minst tre timmar, åtföljd av ett
effektivitetstest,
b. bestrålning med 2,5 megarad eller gammastrålar, åtföljd av ett
effektivitetstest,
c. ändring av pH-värdet till 5,0 under två timmar, åtföljd av ett
effektivitetstest, eller
d. värmebehandling till 90°C, eller
3. uppfyller de villkor som anges i 29 § och, vid brytning av förpackningen, kommer att genomgå någon av de behandlingar som anges i
punkt 2.
Vid införsel av blodprodukter från tredje land, utom från Norge, skall
sändningen åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det skall
framgå att produkten uppfyller något av ovan angivna villkor.
Blodprodukter, från hovdjur och fjäderfä, som ingår i färdiga reagens
eller kit för in vitro diagnostik eller för laboratoriebruk
25 § Vid införsel av reagens som innehåller blodprodukt, från hovdjur eller
fjäderfä, färdig att användas för in vitro diagnostik eller för laboratoriebruk,
skall blodprodukten uppfylla de villkor som anges i 23 eller 24 §§ samt
åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §.
Produkten skall vara förpackad i ett tätslutande emballage som är märkt
med
1. tillverkarens namn, adress och registreringsnummer,
2. tillverkningsnummer och tillverkningsdatum,
3. beskrivning av produkten, behandlingsmetod och vilket djurslag
blodprodukten härrör från,
4. texten "endast för in vitro diagnostik" eller "endast för laboratoriebruk", samt
5. uppgift om att allt avfall från produkten skall destrueras.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall importören lämna en
försäkran till gränskontrollveterinären att produkten endast kommer att
användas för in vitro diagnostik eller för laboratoriebruk samt vilken
adress produkten skall sändas till.
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Serum från hästdjur
26 § Införsel av serum från land inom EU och från Norge skall komma från
hästdjur som
1. inte har visat kliniska tecken på beskällarsjuka (dourine), rots,
hästencephalomyelit, infektiös anemi, rabies, mjältbrand, afrikansk hästpest och vesikulär stomatit eller andra smittsamma sjukdomar som hästdjur
är mottagliga för, och
2. inte har varit i kontakt med andra hästdjur som kan misstänkas vara
bärare av smittsam sjukdom.
Vid införsel av serum från hästdjur från tredje land, utom från Norge,
skall de villkor som anges i första stycket vara uppfyllda. Införsel får ske
från de tredje länder från vilka införsel av hästdjur avsedda för slakt är
tillåten enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om
införsel av hästdjur.
Serum från hästdjur skall vid införsel åtföljas av det handelsdokument
eller hälsointyg som anges i 7 §.
Animaliskt fett som inte är avsett för livsmedelsändamål
27 § Införsel av animaliskt fett, med undantag av mjölkfett, som inte är
avsett för livsmedelsändamål får ske från länder inom EU samt Norge och
de tredje länder som anges i bilaga 2 tabell 12. Animaliskt fett skall vid
införsel åtföljas av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i 7 §.
Vid ett utbrott i tredje land av allvarlig smittsam sjukdom skall det av
ett hälsointyg som åtföljer sändningen, som under tolv månader efter
utbrottet förs in till Sverige från ifrågavarande land, framgå att produkten
har genomgått någon av följande behandlingar:
1. värmebehandling vid minst 70°C under minst 30 minuter,
2. värmebehandling vid minst 90°C under minst 15 minuter, eller
3. värmebehandling vid en minimitemperatur av 80°C i ett system för
kontinuerlig utsmältning av fett.
Av hälsointyget skall även framgå att
1. produkten efter värmebehandling har förpackats i nytt emballage,
2. produkten efter värmebehandling eller packning inte har utsatts för
smitta, samt
3. alla ledningar, pumpar och tankar som har använts vid bulktransport
har inspekterats och konstaterats vara rengjorda före användning.
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Djurhälsovillkor för färska animaliska slaktbiprodukter
293 § Vid införsel från land inom EU och från Norge skall färska animaliska
slaktbiprodukter för tillverkning av djurfoder eller för tekniskt eller
farmaceutiskt bruk åtföljas av det handelsdokument som anges i 7 §, av
vilket det skall framgå
1. att produkten endast innehåller lågriskmaterial, och
2. huruvida produkten härrör från idisslare då den är avsedd som djurfoder.
Vid införsel från tredje land, utom från Norge, skall färska animaliska
slaktbiprodukter för tillverkning av djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, av vilket det
skall framgå
1. att produkten endast innehåller lågriskmaterial,
2. huruvida produkten härrör från idisslare då den är avsedd som djurfoder,
3. att produkten har erhållits från djur som har befunnit sig i ursprungslandet i minst tre månader innan de slaktades eller sedan födseln,
samt
4. att produkten har erhållits från djur som kommer från en besättning
där inga fall av boskapspest, mul- och klövsjuka, klassisk eller afrikansk
svinpest, swine vesicular disease (SVD) eller svinlamhet (teschensjuka)
har konstaterats under de senaste 60 dagarna och att det inom en radie av
25 kilometer runt besättningen inte har förekommit några fall av angivna
sjukdomar under de senaste 30 dagarna.
Övriga införselvillkor för färska animaliska slaktbiprodukter
30 § Vid införsel av färska animaliska slaktbiprodukter för tillverkning av
djurfoder eller för tekniskt eller farmaceutiskt bruk skall, förutom de villkor
som anges i 28 och 29 §§, följande villkor vara uppfyllda:
1. Produkten skall transporteras direkt till den registrerade mottagaranläggningen i vattentäta och väl förslutna behållare eller transportfordon.
På sändningen och i det dokument eller intyg som anges i 7 § skall tydligt
anges "Endast för tillverkning av djurfoder" eller "Endast för tillverkning
av tekniska eller farmaceutiska produkter". Mottagaranläggningens namn
och adress skall vara tydligt angivna på sändningen och i dokumentet eller
intyget.
2. Produkten skall vid införsel från tredje land, utom från Norge,
plomberas av gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen och
transporteras direkt till den registrerade mottagaranläggningen eller lagerlokalen där plomberingen endast får brytas av en officiell veterinär. Den
som ansvarar för mottagaranläggningen skall till den officiella veterinären
som övervakar anläggningen avge en skriftlig försäkran att produkten
3
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inte kommer att lämna mottagaranläggningen i obehandlat skick utom till
en godkänd sorterings- eller förvaringsanläggning.
3. Transportfordon, behållare, redskap och all utrustning som har varit i
kontakt med produkten skall rengöras och desinficeras på ett tillfredsställande sätt efter användning. Förpackningsmaterial skall omhändertas
och eventuellt destrueras enligt instruktion från Jordbruksverket eller den
officiella veterinären som övervakar mottagaranläggningen.
4. Lagring av produkt får endast ske i ett av Jordbruksverket godkänt
kyl- eller fryshus. Produkten skall förvaras avskild från andra produkter för
att förhindra smittspridning.
Biodlingsprodukter som inte är avsedda för livsmedelsändamål
32 § Vid införsel av biodlingsprodukter såsom honung, nedsmält bivax,
drottninggelé, propolis eller pollen som är avsedda för användning inom
binäringen skall det av det handelsdokument eller hälsointyg som anges i
7 § framgå att produkterna inte härrör från ett område som lyder under
djurhälsorestriktioner avseende amerikansk yngelröta eller akarioasis
(trakékvalster). Biodlingsprodukter avsedda för annat ändamål än livsmedel eller användning inom binäringen får föras in utan särskilda djurhälsokrav.
Naturgödsel
Obearbetad naturgödsel
33 § Införsel får endast ske av obearbetad naturgödsel från fjäderfä och
hästdjur.
Införsel av obearbetad gödsel från fjäderfä skall komma från djur som
inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka och som har sitt ursprung i ett
område som inte omfattas av restriktioner till följd av Newcastlesjuka eller
aviär influensa (hönspest). Vid införsel av obearbetad fjäderfägödsel från
land inom EU och från Norge skall sändningen åtföljas av ett av kommis sionen fastställt intyg utfärdat av en officiell veterinär, i vilket skall intygas
att dessa villkor är uppfyllda. Införsel av obearbetad fjäderfägödsel från
tredje land, utom från Norge, får bara ske från de länder som anges i bilaga
2 tabell 14 a.
Obearbetad gödsel från hästdjur får föras in från land inom EU och från
Norge utan särskilda djurhälsokrav. Införsel av obearbetad hästgödsel
från tredje land, utom från Norge, får ske från de länder som anges i bilaga
2 tabell 14 a. Vid införsel från tredje land skall gödseln komma från en
anläggning som har registrerats av den behöriga myndigheten i samma
land.

17

SJVFS 2000:6
Saknr J 30:8
Införsel av jakttroféer från hovdjur och fåglar från land inom EU och från
Norge
38 § Vid införsel från land inom EU och från Norge skall jakttroféer som
härrör från hovdjur och fåglar och som inte omfattas av villkoren som
anges i 37 §
1. komma från djur med ursprung i ett område som inte omfattas av
några restriktioner till följd av förekomst av allvarliga smittsamma sjukdomar som djur av den aktuella arten är mottagliga för samt åtföljas av ett
veterinärintyg, av vilket det skall framgå att ovanstående villkor är uppfyllda,
2. uppfylla de villkor som anges i 39 § 2 eller 3 om troféerna kommer
från djur med ursprung i ett område som omfattas av restriktioner till följd
av förekomst av allvarliga smittsamma sjukdomar som djur av den aktuella
arten är mottagliga för, eller
3. åtföljas av det handelsdokument som anges i 7 § vilket skall styrka
att jakttroféen har genomgått sådan behandling som anges i 39 § 2 eller 3
om den enbart består av ben, horn, hornmaterial, hovar, klövar, klor,
tänder, saltade hudar eller skinn.
Införsel av jakttroféer från hovdjur och fåglar från tredje land, utom från
Norge
39 § Införsel från tredje land, utom från Norge, av jakttroféer som inte
omfattas av villkoren som anges i 37 § och som
1. utgörs av hela anatomiska delar skall
a. komma från något av de tredje länder som anges i bilaga 2
tabell 16,
b. komma från djur som har befunnit sig i länder, där inga fall har
förekommit av eller vaccination har skett mot mul- och klövsjuka,
boskapspest, klassisk eller afrikansk svinpest, swine vesicular disease
(SVD) eller svinlamhet (teschensjuka) under de senaste tolv månaderna
samt att inga fall av eller vaccination har utförts mot aviär influensa
(hönspest) eller Newcastlesjuka under de senaste 30 dagarna,
c. ha förpackats omedelbart var för sig i genomskinligt och slutet
emballage i syfte att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
d. åtföljas av ett veterinärintyg av vilket det skall framgå att ovannämnda villkor har uppfyllts,
2. enbart består av ben, horn, hornmaterial, hovar, klövar, klor eller
tänder skall
a. ha kokats i vatten till dess all annan vävnad har avlägsnats,
b. vara fullständigt torra,
c. ha desinficerats med väteperoxid eller ett av den behöriga myndigheten i avsändarlandet godkänt desinfektionsmedel,
d. ha förpackats omedelbart efter behandling i genomskinligt och
slutet emballage för att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
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SJVFS 2000:6
Saknr J 30:8
e. åtföljas av ett av kommissionen fastställt intyg som visar att
ovannämnda villkor har uppfyllts,
3. består av hud eller skinn skall
a. vara torkade alternativt våt- eller torrsaltade under minst två
veckor eller ha konserverats enligt en annan metod än garvning som har
godkänts av Ständiga veterinärkommittén,
b. ha förpackats omedelbart efter behandling i genomskinligt och
slutet emballage för att förhindra att trofén utsätts för smitta, samt
c. åtföljas av ett av kommissionen fastställt intyg som visar att
ovannämnda villkor har uppfyllts.
Grodlår avsedda för livsmedelsändamål
47 § Införsel av grodlår avsedda för livsmedelsändamål får ske under
förutsättning att de härrör från Rana spp och inte finns upptagna i bestämmelserna om handel och andra åtgärder med exemplar av viltlevande
djurarter som behöver skydd.
Färskt blod, från hovdjur och fjäderfä, avsett för livsmedelsändamål
50 § Färskt blod, från hovdjur och fjäderfä, avsett för livsmedelsändamål
från land inom EU och från Norge skall härröra från djur, vars kött
uppfyller djurhälsokraven för handel inom EU.
Införsel av färskt blod från fjäderfä och hägnat vilt avsett för livsmedelsändamål från tredje land, utom från Norge, skall härröra från djur
vars kött uppfyller djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
Införsel av färskt blod från tama hovdjur avsett för livsmedelsändamål
får inte ske från tredje land, utom från Norge.
Animaliskt fett avsett för livsmedelsändamål
54 § Vid införsel av animaliskt fett, med undantag av mjölkfett, avsett för
livsmedelsändamål skall produkten härröra från djur, vars kött uppfyller
djurhälsokraven för handel inom EU eller export till EU.
Vid införsel av animaliskt fett från ett tredje land, utom från Norge, där
det har förekommit utbrott av en allvarlig smittsam sjukdom under de
senaste tolv månaderna, skall produkten ha genomgått någon av följande
behandlingar:
1. värmebehandling vid minst 70ºC under minst 30 minuter,
2. värmebehandling vid minst 90ºC under minst 15 minuter, eller
3. värmebehandling vid en minimitemperatur av 80ºC i ett system för
kontinuerlig utsmältning av fett.
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60 § Transitering från land inom EU genom Sverige till tredje land av
produkter av animaliskt ursprung samt andra produkter som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur skall stå under tullkontroll. Tillstånd från
Jordbruksverket krävs för transitering från land inom EU genom Sverige till
tredje land av produkter av animaliskt ursprung samt andra produkter som
kan sprida smittsamma sjukdomar till djur om produkterna inte uppfyller de
djurhälsokrav som anges i dessa föreskrifter.
För transitering från tredje land genom ett eller flera länder inom EU
samt Norge till tredje land, varvid Norge inte räknas som tredje land, gäller
de förutsättningar som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
1999:135) om veterinära kontroller m.m. av produkter från tredje land.
------------------------Denna författning träder i kraft den 15 mars 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Michael Diemer
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga 1
Införsel får ske av nedan angivna produkter under förutsättning att de
härrör från en av Storbritannien och Nordirland eller Portugal godkänd
anläggning och att följande villkor är uppfyllda
1. Aminosyror och peptider som har framställts från hudar och skinn
genom en process som innebär att materialet exponeras för ett pH-värde på
1 till 2 och därefter ett pH-värde på >11, följt av en värmebehandling vid
140°C i 30 minuter vid ett tryck av 3 bar.
2. Talg och talgprodukter framställda av ämnen från djur lämpliga som
människoföda och som har genomgått någon av de behandlingar som
anges i bilaga I i kommissionens beslut 98/256/EG4 för talg och talgprodukter från Storbritannien och Nordirland eller någon av de behandlingar
som anges i bilaga I i kommissionens beslut 98/653/EG5 för talg och
talgprodukter från Portugal.
3. Prover som har avsänts från Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, till officiellt godkänt institut och som erhållits från nötkreatur som
slaktats i Storbritannien och Nordirland och som är avsedda att användas
inom forskning om bovin spongiform encephalopati (BSE) och för tester
för att diagnostisera BSE.
4. Prover som har avsänts från veterinärlaboratorierna i Lissabon och
Porto till officiellt godkänt institut och som erhållits från nötkreatur som
slaktats i Portugal och som är avsedda att användas inom forskning om
BSE och för tester för att diagnostisera BSE.
5. I de fall som avses i punkterna 1 - 4 får nötkreatur som visar tecken på
BSE och djur som är äldre än 30 månader (som föreskrivs i kommis sionens
förordning (EG) nr 716/966) inte användas som källmaterial. Vidare får
följande vävnader eller organ inte användas:
skalle, kotpelare, hjärna, ryggmärg, öga, tonsiller, bräss, tarmar eller
mjälte.

4

EGT nr L 113, 15.4.1998, s. 25 (Celex 31998D0256).
EGT nr L 311, 20.11.1998, s. 23 (Celex 31998D0653).
6
EGT nr L 99, 20.4.1996, s. 14 (Celex 31996R0716).
5
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Bilaga 2
Tabell 1 7

MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER

Införsel av mjölk eller mjölkprodukter som har genomgått sådan
värmebehandling som anges i 10 § andra stycket 1 a får ske från följande
tredje länder
Andorra
Argentina *
Australien
Bulgarien
Chile
Cypern
Estland
Grönland
Island

Kanada
Kroatien
Lettland
Litauen
Makedonien
Malta
Nya Zeeland
Polen

Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

*Endast från regioner söder om 42:a breddgraden

Införsel av mjölk och mjölkprodukter som har genomgått sådan
värmebehandling som anges i 10 § andra stycket 2 och 3 får, förutom de
ovan angivna länderna, ske även från följande tredje länder
Albanien
Algeriet
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Etiopien
Guatemala
Hongkong

7

Honduras
Indien
Israel
Kenya
Kina
Kuba
Madagaskar
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua

Panama
Paraguay
Ryssland
Singapore
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Vitryssland
Zimbabwe

Jfr kommissionens beslut 95/340/EG av den 27 juli 1995 om upprättande av en
provisorisk förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import
av mjölk och mjölkprodukter och upphävande av beslut 94/70/EG (EGT nr L 200,
24.8.1995, s. 38, Celex 31995D0340) senast ändrat genom kommissionens beslut
96/584/EG (EGT nr L 255, 9.10.1996, s. 20, Celex 31996D0584).
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Tabell 2 8

OBEHANDLADE HUDAR OCH SKINN

klövdjur
Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar ****
Makedonien ***
Malta **
Mexiko **
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay ****
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland **
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe **

*Endast tamsvin
**Endast nöt

svin
Australien
Bulgarien *
Cypern
Jugoslavien *
Island
Kanada
Kroatien *
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen *
Rumänien *
Schweiz
Slovakien *
Slovenien *
Sydafrika *
Tjeckien
Ungern
USA

hästdjur
Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexiko
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

***Endast får / get
****Endast tamboskap

8

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14. 6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759).
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Tabell 3 9

BEHANDLADE HUDAR OCH SKINN

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

9

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759).
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Tabell 4 10

SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL FRÅN HOVDJUR

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

10

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt rådets beslut 79/542/EEG av
den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från
vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt
kött och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759).
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Tabell 5 11
SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL FRÅN FJÄDERFÄ
Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Israel
Kanada
Korea
Kroatien

Litauen
Malaysia *
Malta
Namibia **
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien

Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

* Endast från västra halvön
** Endast struts

11

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt kommissionens beslut
94/85/EG av den 16 februari 1994 om utarbetande av en förteckning över de tredje
länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött (EGT nr L
44, 17.2.1994, s. 31, Celex 31994D0085) senast ändrat genom kommissionens beslut
96/2/EG (EGT nr L 1, 3.1.1996, s. 6, Celex 31996D0002).
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Tabell 6 12
SÄLLSKAPSDJURSFODER SOM INNEHÅLLER BEARBETAT LÅGRISKMATERIAL I FORM AV BEHANDLAD HUD
(TUGGBEN)
Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sri Lanka
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

12

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt rådets beslut 79/542/EEG av
den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från
vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt
kött och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759).
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Tabell 7 13

BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN, MED UNDANTAG AV FISKMJÖL, SOM ÄR AVSETT FÖR DJURFODER

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

13

Indien
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt rådets beslut 79/542/EEG av
den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från
vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt
kött och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759).
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Tabell 8 14

BEARBETAT ANIMALISKT PROTEIN I FORM AV
FISKMJÖL SOM ÄR AVSETT FÖR DJURFODER

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Angola
Bahamas
Bangladesh
Belize
Benin
Brasilien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
Ecuador
Elfenbenskusten
Eritrea
Estland
Falklandsöarna
Franska Polynesien
Fiji
Filippinerna
Färöarna
Gabon
Gambia
Ghana
Grönland
Guatemala
Guinea
Honduras
Hongkong

Indien
Indonesien
Iran
Israel
Jamaica
Japan
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Malaysia
Maldiverna
Malta
Marocko
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Mocambique
Myanmar
Namibia
Nederländska
Antillerna
Nigeria
Nicaragua
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Papua Nya Guinea
Pakistan
Panama
Peru
Polen
Rumänien
Ryssland
Saint Helena
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomonöarna
Schweiz
Senegal
Seychellerna
Singapore
Slovenien
Sri Lanka
Surinam
Sydafrika
Sydkorea
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tjeckien
Togo
Tunisien
Turkiet
Uganda
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

14

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597).
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Tabell 9 15

BLOD FRÅN HOVDJUR OCH FJÄDERFÄ

klövdjur

svin

fjäderfä

häst

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien ***
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar ***
Makedonien ****
Malta **
Mexiko **
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay ***
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien

Australien
Bulgarien *
Cypern
Island
Jugoslavien *
Kanada
Kroatien *
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen *
Rumänien *
Schweiz
Slovakien *
Slovenien *
Sydafrika *
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Israel
Kanada
Korea
Kroatien
Litauen
Malaysia ****
Malta
Namibia *****
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexiko
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien

15

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759), kommissionens
beslut 96/414/EG av den 4 juli 1996 om skyddsåtgärder vad avser import från djur och
djurprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, på grund av att mul- och
klövsjuka har utbrutit (EGT nr L 167, 6.7.1996, s. 58, Celex 31996D0414) senast
ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 62,
Celex 31998D0373) samt kommissionens beslut 94/85/EG av den 16 februari 1994
om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna
medger import av färskt fjäderfäkött (EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31, Celex
31994D0085) senast ändrat genom kommissionens beslut 96/2/EG (EGT nr L 1,
3.1.1996, s. 6, Celex 31996D0002).
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klövdjur

svin

Swaziland **
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe **

fjäderfä

häst

Uruguay
USA
Zimbabwe

Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

*Endast tamsvin
**Endast nöt
***Endast tamboskap
****Endast västra halvön
*****Endast struts
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Tabell 1016

BLODPRODUKTER FRÅN HOVDJUR

Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

16

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kuba
Kroatien
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597), rådets beslut 79/542/EEG av den
21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka
medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött
och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759) samt kommissionens beslut 96/367/EG om skyddsåtgärder med
avseende på mul- och klövsjuka i Albanien (EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 17, Celex
31996D0367) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170,
16.6.1998, s. 62, Celex 31998D0373).
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Tabell 1117

BLODPRODUKTER FRÅN FJÄDERFÄ

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Kanada
Korea
Kroatien
Litauen

Madagaskar
Malaysia *
Malta
Namibia **
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien

Slovenien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

*Endast från västra halvön
**Endast struts

17

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt kommissionens beslut
94/85/EG av den 16 februari 1994 om utarbetande av en förteckning över de tredje
länder från vilka medlemsstaterna medger import av färskt fjäderfäkött (EGT nr L
44, 17.2.1994, s. 31, Celex 31994D0085) senast ändrat genom kommissionens beslut
96/2/EG (EGT nr L 1, 3.1.1996, s. 6, Celex 31996D0002).
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Tabell 1218

ANIMALISKT FETT

klövdjur

svin

fjäderfä

häst

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien ***
Bulgarien
Chile
Cypern
Jugoslavien
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar ***
Makedonien ****
Malta **
Mexiko **
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay ***
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland **
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

Australien
Bulgarien *
Cypern
Island
Jugoslavien *
Kanada
Kroatien *
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen *
Rumänien
Schweiz
Slovakien *
Slovenien *
Sydafrika *
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Israel
Kanada
Korea
Kroatien
Litauen
Malaysia *****
Malta
Namibia ******
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexiko
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

18

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759).
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klövdjur
Zimbabwe **
*Endast tamsvin
**Endast nöt
***Endast tamboskap
****Endast får / get
*****Endast västra halvön
******Endast struts
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Tabell 1319

FÄRSKA ANIMALISKA SLAKTBIPRODUKTER

Albanien *
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien *
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

*Endast för tillverkning av djurfoder

19

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759), kommissionens
beslut 96/414/EG av den 4 juli 1996 om skyddsåtgärder vad avser import från djur och
djurprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, på grund av att mul- och
klövsjuka har utbrutit (EGT nr L 167, 6.7.1996, s. 58, Celex 31996D0414) senast
ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 62,
Celex 31998D0373) samt kommissionens beslut 96/367/EG om skyddsåtgärder med
avseende på mul- och klövsjuka i Albanien (EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 17, Celex
31996D0367) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170,
16.6.1998, s. 62, Celex 31998D0373).
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Tabell 14a 20 OBEARBETAD NATURGÖDSEL
fjäderfä

häst

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Israel
Kanada
Kina
Kroatien
Litauen
Madagaskar
Malaysia *
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien

Algeriet
Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Estland
Falklandsöarna
Grönland
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kirgizistan **
Kroatien
Lettland
Litauen
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Nya Zeeland

20

Jfr rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1979 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av
nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter (EGT nr L 146,
14.6.1979, s. 15, Celex 31979D0542) senast ändrat genom kommissionens beslut
99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52, Celex 31999D0759), kommissionens
beslut 96/414/EG av den 4 juli 1996 om skyddsåtgärder vad avser import från djur och
djurprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, på grund av att mul- och
klövsjuka har utbrutit (EGT nr L 167, 6.7.1996, s. 58, Celex 31996D0414) senast
ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 62,
Celex 31998D0373), kommissionens beslut 92/271/EEG om import till gemenskapen
av levande djur och animaliska produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts från
Bosnien-Herzegovina (EGT nr L 138, 21.5.1992, s. 39, Celex 31992D0271) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/441/EG (EGT nr L 171, 7.7.1999, s. 17,
Celex 31999D0441) samt kommissionens beslut 94/85/EG av den 16 februari 1994
om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna
medger import av färskt fjäderfäkött (EGT nr L 44, 17.2.1994, s. 31, Celex
31994D0085) senast ändrat genom kommissionens beslut 96/2/EG (EGT nr L 1,
3.1.1996, s. 6, Celex 31996D0002).
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fjäderfä

häst

Turkiet
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien **
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Tjeckien
Tunisien
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland

*Endast västra halvön
**Endast vissa regioner
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Tabell 1421

BEARBETAD NATURGÖDSEL

Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong

Indien
Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland

Panama
Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

21

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597), rådets beslut 79/542/EEG av den
21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka
medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött
och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15 Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759), kommissionens beslut 96/414/EG av den 4 juli 1996 om
skyddsåtgärder vad avser import från djur och djurprodukter från f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, på grund av att mul- och klövsjuka har utbrutit (EGT nr L
167, 6.7.1996, s. 58, Celex 31996D0414) senast ändrat genom kommissionens beslut
98/373/EG (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 62, Celex 31998D0373) samt
kommissionens beslut 96/367/EG om skyddsåtgärder med avseende på mul- och
klövsjuka i Albanien (EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 17, Celex 31996D0367) senast
ändrat genom kommissionens beslut 98/373/EG (EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 62,
Celex 31998D0373).

39

SJVFS 2000:6
Saknr J 30:8
Tabell 1522

OBEHANDLAD BORST FRÅN SVIN

Albanien
Algeriet
Argentina
Australien
Bahrain
Belize
Bosnien och Herzegovina
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Colombia
Costa Rica
Cypern
El Salvador
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Grönland
Guatemala
Honduras
Hongkong
Indien

22

Island
Israel
Jugoslavien
Kanada
Kenya
Kina
Kroatien
Kuba
Lettland
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mauritius
Mexiko
Namibia
Nicaragua
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland
Panama

Paraguay
Polen
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Singapore
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Vitryssland
Zimbabwe

Jfr kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars 1994 om upprättande av en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna importerar vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT nr L 120, 11.5.1994, s.
86, Celex 31994D0278) senast ändrat genom kommissionens beslut 98/597/EG (EGT
nr L 286, 23.10.1998, s. 59, Celex 31998D0597) samt rådets beslut 79/542/EEG av
den 21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från
vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt
kött och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15 Celex 31979D0542), senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759).
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Tabell 1623

OBEHANDLADE JAKTTROFÉER SOM UTGÖRS AV
HELA ANATOMISKA DELAR

vilda klövdjur

vildsvin

viltfågel

vildhäst

Argentina
Australien
Botswana
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Namibia
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA

Australien
Cypern
Island
Kanada
Malta
Norge
Nya Zeeland
Schweiz
Tjeckien
Ungern
USA

Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Israel
Kanada
Korea
Kroatien
Litauen
Malta
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Ungern
Uruguay

Argentina
Australien
Botswana
Brasilien
Bulgarien
Chile
Cypern
Grönland
Island
Jugoslavien
Kanada
Kroatien
Madagaskar
Makedonien
Malta
Marocko
Mexiko
Namibia
Norge
Nya Zeeland
Paraguay
Polen
Rumänien
Schweiz
Slovakien
Slovenien

23

Jfr kommissionens beslut 96/500/EG av den 22 juli 1996 om fastställande av
djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av jakttroféer av
fåglar och hovdjur som inte är fullständigt konserverade från tredje länder (EGT nr L
203, 13.8.1996, s. 13, Celex 31996D0500), kommissionens beslut 94/86/EG av den
16 februari 1994 om upprättandet av en provisorisk förteckning över de tredje länder
från vilka medlemsländerna tillåter import av viltkött (EGT nr L 106, 27.4.1994, s.
35, Celex 31994D0086) senast ändrat genom kommissionens beslut 96/137/EG (EGT
nr L 31, 9.2.1996, s. 31, Celex 31996D0137) samt rådets beslut 79/542/EEG av den
21 december 1979 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka
medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött
och köttprodukter (EGT nr L 146, 14.6.1979 s. 15, Celex 31979D0542) senast
ändrat genom kommissionens beslut 99/759/EG (EGT nr L 300, 5.11.1999, s. 52,
Celex 31999D0759).
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vilda klövdjur
Zimbabwe

42

vildsvin

viltfågel

vildhäst

USA
Zimbabwe

Swaziland
Sydafrika
Tjeckien
Ungern
Uruguay
USA
Zimbabwe
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Tabell 1724
Australien
Bulgarien
Chile
Cypern
Estland
Grönland
Island
Kanada

HÖ OCH HALM
Kroatien
Lettland
Litauen
Malta
Norge
Nya Zeeland
Polen
Rumänien

Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika *
Tjeckien
Ungern
USA
Vitryssland

*utom den del av kontrollområdet för mul- och klövsjuka som är belägen i
veterinärregionen Nord- och Östtransvaal, i distriktet Ingawuma i veterinärregionen
Natal och i området som gränsar till Botswana öster om longitud 28°

24

Jfr kommissionens beslut 93/13/EEG av den 22 december 1992 om veterinära
kontroller vid gemenskapens gränskontrollställen av produkter från tredje land (EGT
nr L 9, 15.1.1993, s. 33, Celex 31993D0013) senast ändrat genom kommissionens
beslut 96/32/EG (EGT nr L 9, 12.1.1996, s. 9, Celex 31996D0032).
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