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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel av färskt kött och
köttprodukter;
beslutade den 6 december 2000
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, att 6 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1996:21) om införsel av produkter av färskt kött och
köttprodukter skall ha följande lydelse.
6 § Kött och köttprodukter skall vid införseln från land inom EU åtföljas
av
1. hygien- och djurhälsointyg enligt ett av Europeiska gemenskapernas råd fastställt formulär som är utfärdat av en officiell veterinär i
avsändarlandet, eller
2. ett handelsdokument som innehåller uppgifter om
a) typ av kött,
b) anläggningens statskontrollnummer,
c) avsändare,
d) mottagare, och
e) den officiella veterinärens kodnummer.
Första stycket punkten 1 gäller inte för färskt kött av fjäderfä såsom
tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och
rapphöns som föds upp eller hålls i fångenskap.
Kött och köttprodukter från tredje land skall åtföljas av ett hygien- och
djurhälsointyg som är utfärdat av en officiell veterinär i avsändar-landet.
Av intyget skall framgå att köttet eller köttprodukterna uppfyller de
hälsokrav som anges i dessa föreskrifter.
------------------------1

Jfr rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar
handeln med färskt kött av fjäderfä (EGT L 55, 8.3.1971, s. 23, Celex 31971L0118), ändrat
genom bl.a. rådets direktiv 92/116/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 1, Celex 31992L0116),
samt rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för handel med
färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje land (EGT L
268, 24.9.1991, s. 35, Celex 31991L0494), senast ändrat genom rådets direktiv 1999/89/EG
(EGT L 300, 23.11.1999, s. 17, Celex 31999L0089).
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Utkom från trycket
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Denna författning träder i kraft den 20 december 2000.
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