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Statens jordbruksverks föreskrifter
om upprättande och utfärdande av intyg;
beslutade den 16 december 1997
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § första stycket 3
förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion, följande.1
Inledande bestämmelser
1 § I dessa föreskrifter avses med
intygsgivare: veterinär som upprättar och utfärdar i föreskrifterna
avsedda intyg, och
officiellt intyg: intyg som upprättas och utfärdas av en veterinär som
av Statens jordbruksverk har förordnats som officiell veterinär och som
avser uppdrag som omfattas av förordnandet.
2 § Vid upprättande och utfärdande av officiella intyg gäller, utöver vad
som anges i 3 - 15 §§, även 16 - 18 §§.
Allmänna bestämmelser
Om intygsgivaren
3 § En intygsgivare skall vara opartisk och får inte ha något ekonomiskt
intresse i det som intyget avser eller i de företag som berörs av intygandet.
4 § En intygsgivare skall ha tillräcklig kännedom om det som intyget
avser och vara medveten om innehållet i det intyg som utfärdas.
5 § En intygsgivare får inte intyga andra uppgifter än sådana som denne
har personlig kännedom om eller själv har kontrollerat.

1 Jfr rådets direktiv 96/93/EG (EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 28, Celex 396L0093).
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6 § En intygsgivare får inte underteckna ett intyg in blanco eller ett
ofullständigt ifyllt intyg.
7 § Om ett intyg undertecknas på grundval av ett annat intyg eller bevis
skall intygsgivaren ha det aktuella dokumentet tillgängligt när
undertecknandet sker.
8 § En intygsgivare får inte utfärda intyg på ett språk som denne inte har
tillfredsställande kunskaper i om inte en tillfredsställande översättning är
bifogad till intyget.
Om intygen
9 § Av intyget skall klart framgå anledningen till att det upprättas och, i
förekommande fall, på vems uppdrag det sker.
10 § Intyget skall innehålla en beskrivning av arten och omfattningen av
de utredningar och undersökningar som utgör underlag för intyget samt
uppgift om tidpunkt och plats för genomförandet av dessa. Om intyget
grundar sig på underliggande dokument eller intyg skall dessa redovisas.
11 § Identitetsmärkning på djur respektive identitetsstämpel på varor skall
kontrolleras och anges i intyget. För djur som saknar identitetsmärkning
skall, om möjligt, fullständigt signalement anges. För varor som saknar
identitetsstämpel skall en sådan beskrivning lämnas som gör det möjligt att
identifiera dessa.
12 § Om ett intyg innehåller uppgifter om att vissa i föreskrifter angivna
krav är eller inte är uppfyllda skall intyget innehålla en hänvisning till
föreskrifterna. Om det är lämpligt skall föreskrifterna bifogas till intyget.
13 § Om ett färdigt intygsformulär används, skall alla markerade platser för
uppgifter fyllas i. Uppgift som inte kan anges skall markeras med ett streck.
En avslutad beskrivning skall följas av ett långt streck.
Om en ändring görs i ett intygsformulär skall denna signeras av
intygsgivaren.
14 § Ett intyg skall innehålla datum för utfärdandet, intygsgivarens
underskrift i original, namnförtydligande och titel samt, i tillämpliga fall,
adress, telefonnummer och tjänstestämpel. Underskriften skall vara
beständig och i annan färg än svart.
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15 § Intygsgivaren skall bevara en kopia av intyget och eventuella
underliggande dokument eller intyg i minst tre år eller den längre tid som
framgår av annan författning eller av särskilt beslut.
Särskilt om officiella intyg
16 § Intygsgivaren skall
1. ha tillräcklig kännedom om de bestämmelser som har beslutats för att
införliva de rättsakter som anges i bilaga A till rådets direktiv 89/662/EEG
av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden2 , senast ändrat
genom rådets direktiv 92/118/EEG3 , och i bilaga A till 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 marknaden4 , senast ändrat genom kommissionens
beslut 94/339/EG5 , för de djur eller djurprodukter som intyget skall omfatta,
2. vara informerad om de bestämmelser som gäller för upprättande och
utfärdande av intyg och, i tillämpliga fall,
3. vara informerad om arten och omfattningen av de undersökningar,
tester eller prover som behöver utföras före utfärdandet av intyget.
17 § Ett officiellt intyg skall upprättas på minst ett av de språk som
intygsgivaren behärskar och på minst ett av de officiella språken i
mottagarlandet.
18 § Vid utfärdande av ett officiellt intyg skall den stämpel användas som
Jordbruksverket har tillhandahållit för ändamålet.
Särskilda bestämmelser
19 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13 (Celex 389L0662).
3 EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49 (Celex 392L0118).
4 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29 (Celex 390L0425).
5 EGT nr L 151, 17.6.1994, s. 38 (Celex 394D0339).
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------------------------Denna författning träder i kraft den 1 januari 1998.

SVANTE ENGLUND

Axel Lundberg
(Djurhälsoenheten)

4

