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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:69) om utförsel av varor av animaliskt ursprung till länder inom Europeiska unionen (EU);
beslutade den 20 december 2000
Statens jordbruksverk föreskriver1 , med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m., i fråga om verkets
föreskrifter (SJVFS 1995:69) om utförsel av varor av animaliskt ursprung
till länder inom Europeiska unionen (EU)
dels att rubriken till föreskrifterna och 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 6 a §, av
följande lydelse.

Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel av varor
av animaliskt ursprung till länder inom Europeiska
unionen (EU) och Norge
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter avser utförsel av varor av animaliskt ursprung som
inte är avsedda för livsmedelsändamål. Vid utförsel till Norge gäller
motsvarande bestämmelser som vid utförsel till länder inom EU.
6 a § Utförsel till land inom EU av kombinerat kött- och benmjöl, köttmjöl,
benmjöl, blodmjöl, torkad plasma och andra blodprodukter, hydrolyserat
protein, hovmjöl, fjäderfämjöl, fjädermjöl, torra fettgrevar, fiskmjöl,
dikalciumfosfat, gelatin och andra liknande produkter - bland annat
1 Jfr 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 21999D0624 (1)) samt rådets beslut 2000/766/EG av den 4
december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform
encefalopati och utfodring med animaliskt protein (EGT L 306, 7.12.2000, s. 32,
Celex 32000D0766).
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blandningar, foder, fodertillsatser och förblandningar som innehåller dessa
produkter - avsett som foder för djur inom animalie-produktionen som
hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel, får inte ske under
perioden 1 januari - 30 juni 2001.
Förbudet gäller dock inte
1. fiskmjöl i foder till andra djur än idisslare, enligt de kontrollåtgärder
som skall fastställas i enlighet med förfarandet i rådets direktiv 89/662/EEG
av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden2 ,
2. gelatin från icke-idisslare för ytbehandling av tillsatser enligt rådets
direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser3 ,
3. dikalciumfosfat och hydrolyserat protein som erhållits i enlighet med
villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets
direktiv 89/662/EEG4 ,
4. mjölk och mjölkprodukter i foder till djur inom animalieproduktionen
som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.
----------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

INGBRITT IRHAMMAR
Michael Diemer
(Smittskyddsenheten)

2 EGT L 395, 30.12.1989, s. 13 (Celex 31989L0662), senast ändrat genom rådets
direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex 31992L0118).
3 EGT L 270, 14.12.1970, s. 1 (Celex 31970L0524), senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 45/1999 (EGT L 6, 12.1.1999, s. 3, Celex
31999R0045).
4 EGT L 395, 30.12.1989, s. 13 (Celex 31989L0662), senast ändrat genom rådets
direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex 31992L0118).
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