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Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av
parti med fisk eller fiskprodukter avseende
handelsnormer samt återtag av fisk och
prisrapportering;

Utkom från trycket
den 23 juni 2011

beslutade den 22 juni 2011.
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 5 kap 1 § förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om märkning av parti med fisk eller fiskprodukter
avseende handelsnormer samt om återtag av fisk och prisrapportering finns i
a) rådets förordning (EG) nr 2406/96 av den 26 november 1996 om fastställande
av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter1,
b) rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter2,
c) rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande
av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr
847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr
2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr
676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och
upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr
1966/20063,
d) kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1224/2009 om införande av
ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs4.
Märkning av landad fisk
2 § Parti med fisk eller fiskprodukt från direktlandad fisk eller fiskprodukt i Sverige
ska vara märkt med fiskefartygets distriktsbeteckning, fiskart, storlek och kvalitet
samt datum för landning på ett sådant sätt att partiet kan särskiljas från andra
fiskpartier. Omärkt parti med fisk eller fiskprodukt får inte saluföras.
Befälhavaren på det fiskefartyg som landar fisk eller fiskprodukter är ansvarig för
att märkning sker.
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Anmälan av återtag
3 § En registrerad förstahandsmottagare enligt 10 kap. 1 § första stycket
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets
område ska till Jordbruksverket anmäla när sådant återtag från marknaden av
överskott av fisk sker som avses i artikel 17 förordning (EG) nr 104/2000.
4 § Anmälan enligt 3 § ska
1. innehålla uppgift om återtagen art, storlek, kvalitet och kvantitet, och
2. göras muntligen per telefon snarast möjligt samma dag som beslut om återtag
fattas eller senast påföljande vardag kl. 12.00.
Muntlig anmälan kan göras måndagar - torsdagar fram till kl. 16.00 och fredagar
fram till kl. 12.00.
Senast en vecka efter muntlig anmälan ska en skriftlig bekräftelse av de enligt
första stycket 1 lämnade uppgifterna ha kommit in till Jordbruksverket.
Hantering av återtagen fisk
5 § En registrerad förstahandsmottagare enligt 10 kap. 1 § första stycket
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets
område ska tillse att fisk som återtagits från marknaden på sätt som avses i
förordning (EG) nr 104/2000 omedelbart efter beslut om återtagande infärgas med ett
färgämne som gör fisken osäljbar för mänsklig konsumtion men som inte hindrar att
den används för fiskmjölsproduktion eller djurföda.
Återtagen fisk ska vara tillgänglig för inspektion och får inte avlägsnas från
försäljningsstället förrän Jordbruksverket medgivit tillstånd därtill.
Jordbruksverket kan i särskilda fall medge undantag från kravet på infärgning.
Prisrapportering
6 § Den som från tredje land via Svinesund eller Karlskrona importerar sådana
fiskeriprodukter som avses i förordning (EG) nr 104/2000 för vilka ett referenspris
har fastställts och vilka övergår i fri omsättning, ska vid importtillfället till Tullverket
i tulldeklarationen ange TARIC-tilläggsnummer på sätt som Tullverket bestämmer.
----------Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011.

MATS PERSSON

Annelie Rosell
(Enheten för handel och marknad)
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