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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 21 §§ förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. samt efter samråd
med Generaltullstyrelsen och Statens livsmedelsverk, att 20 § och bilaga 4
till verkets föreskrifter (SJVFS 1997:13) om införsel av produkter av
animaliskt ursprung m.m. skall ha följande lydelse.1
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 skall ben, horn och hovar samt produkter
därav, dock inte mjölprodukter, avsedda för tekniskt eller farmaceutiskt
bruk åtföljas av det hälsointyg som anges i 7 §, 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 har 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

1 Jfr kommissionens beslut 94/446/EG (EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 46, Celex
394D0446) och kommissionens beslut 97/197/EG (EGT nr L 84, 26.3.1997, Celex
397D0197).
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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 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 skall uppvisa en skriftlig försäkran i enlighet med bilaga 4 för
gränskontrollveterinären. Försäkran skall åtfölja sändningen till
mottagaranläggningen.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juni 1997.

PER-GÖRAN ÖJEHEIM

Anna Arvidsson
(Smittskyddsenheten)
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Bilaga 4
Torkade ben, horn, hovar samt produkter därav, dock inte mjölprodukter, avsedda för tekniskt eller farmaceutiskt bruk
FÖRSÄKRAN

Undertecknad intygar att följande produkter
1. Torkade ben2
2. Torkade benprodukter (utom benmjöl)2
3. Torkade horn 2
4. Torkade hornprodukter (utom hornmjöl)2
5. Torkade hovar2
6. Torkade hovprodukter (utom hovmjöl)2
skall importeras till den Europeiska unionen (EU) av undertecknad, och
härmed försäkras att dessa produkter inte kommer att användas i livsmedel
eller i djurfoder och att produkten kommer att transporteras direkt till
följande bearbetningsanläggning:
.......................................................................................
.......................................................................................
Företagets namn och adress
.......................................................................................
Importörens namnteckning och namnförtydligande
.......................................................................................
Adress

Utfärdat
vid
(ort)____________________
(datum)____________

gränskontrollstation

den

Referensnummer enligt vad som anges på det intyg
som föreskrivs i bilaga B till kommissionens beslut
93/13/EEG:................................................................
...............................................................................
Gränskontrollveterinärens namnteckning och namnförtydligande 3
stämpel3

Officiell

2 Stryk de alternativ som inte är tillämpliga.
3 Namnteckning och stämpel skall vara i en annan färg än den tryckta texten.
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