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BILAGA 1 
 
SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER BEHANDLINGEN AV KÖTTVAROR 
 

Kraven enligt denna bilaga gäller sådana varor vid vars framställning använts kött som en-
ligt 6—10 § inte får levereras obehandlat till andra medlemsstater. 
 
1. Allmänna krav på behandlingen 
 

Kött värmebehandlas i en hermetiskt tillsluten förpackning så att Fo-värdet är 3,00 eller stör-
re (helkonserv).  

Om afrikansk svinpest har förekommit i medlemsstaten under de senaste 12 månaderna skall 
varor som innehåller svinkött alltid behandlas enligt denna punkt. Behandlingskravet kan ge-
nom beslut av kommissionen begränsas till att gälla endast en del av medlemsstatens område. 

Dessutom skall kött av fjäderfä och hägnade fåglar alltid behandlas enligt denna punkt.  
 
2. Särskilda krav som gäller behandlingen av svinkött 
 

Andra varor än i punkt 1 avsedda varor som innehåller svinkött får behandlas på följande 
sätt: 

- ben och de största lymfkörtlarna skall avlägsnas fullständigt 
- de kärl som innehåller kött skall vara hermetiskt tillslutna före värmebehandlingen 
- temperaturen skall vara minst 60°C under minst fyra timmar och under denna tid skall 

temperaturen inne i varan vara minst 70°C under minst 30 minuter 
- varornas upphettningstemperatur skall mätas kontinuerligt med en automatisk apparatur, 

med vilken man kan mäta temperaturen både inne i de större köttstyckena och inuti den ut-
rustning som används vid värmebehandlingen 

- under tillverkningen av varorna skall villkoren i artikel 5 a i rådets direktiv 72/461/EEG 
om hälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med färskt kött iakttas. 

 
Kommissionen skall tillställas en förteckning över de anläggningar som får använda denna 

metod. 
 
3. Övriga krav som gäller behandlingen av svin- och nötkött 
 

Om djurens ursprungsgård inte på grund av djursjukdomar omfattas av spärrbestämmelser 
för djurarten i fråga, får kött från djuren i fråga behandlas på följande sätt:  

a) varan upphettas så att temperaturen inne i varan stiger till minst 70°C, eller 
b) om det är fråga om en annan sjukdom än swine vesicular disease får benfri skinka som 

väger mindre än 5,5 kg behandlas med mognad under minst nio månader. Efter behandlingen 
aw-värdet vara högst 0,93 och pH-värdet högst 6,0. Om det är fråga om mul- och klövsjuka 
kan även skinka med ben behandlas på detta sätt.   
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Intyget används för kött som härrör från djur som kommer från ett område som omfattas av 
spärrbestämmelser eller för kött som transporterats/ transporteras genom ett tredje land. 
 
    SUNDHETSINTYG     Bilaga 2 
 

för färskt kött som avses i artikel 3 A 1 f iii i direktiv 64/433/EEG (1) 
 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Avdelning: ...................................................................................................................................  
 
Referens(2) ....................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Kött av: ........................................................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av styckningsdetaljer: ...........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal styckningsdetaljer eller förpackningar: ..............................................................................  
 
Månad (er) och år när det frystes in: ............................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända slakteriet(-erna) (4): .................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på den (de) godkända styckningsanläggningen  
(-arna) (4): .....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända kyl- och fryslagret (-en)(4): ......  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
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III Köttets destination 
 
Köttet skickas från: ......................................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (3): ..................................................................................................  
 
Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag att ovan angivet kött har producerats under de förhållanden 
som gäller för produktion och kontroll enligt direktiv 64/433/EEG 
 
- i ett slakteri som är beläget i ett område eller en region som omfattas av restriktioner (4), 
- och är avsett för en medlemsstat efter transitering genom ett tredje land (4), 
- är avsett för Finland eller Sverige (4), 
 

(i) den undersökning som avses i artikel 5.3 a i direktivet 64/433/EEG har gjorts 
(ii) köttet är avsett för industrin (4) 
(iii) köttet härstammar från en anläggning som omfattas av programmet enligt artikel 

5.3 c (4) 
 
 

Ort: ....................................................................................................  
 
Tid: ....................................................................................................  

 
 
Tjänsteveterinärens namn och underskrift: ..................................................................................  
 
______________________ 
(1) Färskt kött: i enlighet med det direktiv som anges i avsnitt IV i detta intyg avses med 

detta alla som livsmedel tjänliga delar från som husdjur hållna nötkreatur, svin, får och 
getter samt hovdjur, som inte har genomgått någon hållbarhetshöjande behandling; kylt 
och fryst kött skall dock anses vara färskt kött. 

(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flyg och 

namn för båtar och vid behov nummer på containrar. 
(4) Stryk det som inte är tillämpligt.  
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Intyget används för kött av fjäderfä och vissa hägnade fåglar som härrör från djur som kom-
mer från ett område som omfattas av spärrbestämmelser eller för kött som transporte-
rats/transporteras genom ett tredje land. 
 

SUNDHETSINTYG    Bilaga 3 
 

för färskt kött av fjäderfä (1) 
 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Avdelning: ...................................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Kött av: ........................................................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av styckningsdetaljer: ...........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal styckningsdetaljer eller förpackningar: ..............................................................................  
 
Månad(er) och år när det frystes in: .............................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända slakteriet(-erna) (4): .................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på den (de) godkända styckningsanläggningen 
(-arna) (4): .....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända kyl- och fryslagret(-en) (4): ......  
 
......................................................................................................................................................  
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III Köttets destination 
 
Köttet skall skickas från: ..............................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (3): ..................................................................................................  
 
Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag: 
 
a) att det kött av fjäderfä som beskrivs ovan uppfyller kraven i rådets direktiv 91/494/EEG 

av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor vid handel mellan medlemsländerna och import 
från tredje land av färskt kött av fjäderfä och även kraven i artikel 3 A 1 andra stycket i 
direktivet, om sådant kött är avsett för en medlemsstat eller en region i en medlemsstat 
som förklarats vara fri från Newcastlesjukan; 

 
b) - att det ovan beskrivna fjäderfäköttet och 
 

- att emballaget till det ovan beskrivna köttet 
 

har ett kontrollmärke som visar att: 
 

- köttet kommer från djur som slaktats på godkända slakterier 
- att köttet har styckats på godkända styckningsanläggningar; 

 
c) att detta kött förklarats vara tjänligt som livsmedel efter en veterinärbesiktning som utt-

förts i enlighet med rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrå-
gor som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä och rådets direktiv 91/495/EEG av 
den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien som påverkar produktionen och 
marknadsföringen av kaninkött och kött från hägnat vilt; 

 
d) att transporfordonen och lastningsförhållandena för denna leverans uppfyller de hygien-

krav som fastställts i direktiv 71/118/EEG. 
 
e) köttet är avsett för Finland eller Sverige (4) 
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(i) den undersökning som avses i artikel 5.3 a i direktivet 71/118/EEG har gjorts (4) 
 
(ii) köttet härrör från en anläggning som omfattas av det program som avses i artikel 

5.3 b (4) 
 
 
 

Ort: ....................................................................................................  
 
Tid: ....................................................................................................  

 
 
 
Tjänsteveterinärens namn och underskrift: ..................................................................................  
 
 
______________________ 
(1) Med färskt  kött av fjäderfä avses i enlighet med det direktiv som anges i avsnitt IV i 

detta intyg alla som livsmedel tjänliga delar från husdjur av följande arter: som husdjur 
hållna höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss, änder, vaktlar, duvor, fasaner, rapp-
höns, struts, emu och nandu. 

(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flyg och 

namn för båtar och vid behov nummer på containrar 
(4) Stryk det som inte är tillämpligt. 
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Intyget används alltid när man levererar kött av hägnat vilt eller renkött till en annan med-
lemsstat. 
 

SUNDHETSINTYG    Bilaga 4 
 

för färskt kött av hägnat vilt avsett för levererans till en medlemsstat (1) 
 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Behörig myndighet: .....................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Kött av: ........................................................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av styckningsdetaljer: ...........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal förpackningar: ....................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända slakteriet(-erna) (4): .................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på den (de) godkända styckningsanläggningen  
(-arna) (4): .....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
III Köttets destination 
 
Köttet skall skickas från: ..............................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (3): ..................................................................................................  
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Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag  
 
a) - att köttet av den ovan angivna djurarten (4) 
 

- att förpackningen med ovan beskrivet kött (4) 
 

 har ett märke som utvisar 
 

- att köttet kommer från djur som slaktats på godkända slakterier (4) 
 
- att köttet har styckats på godkända styckningsanläggningar (4); 

 
b) att detta kött har bedömts vara tjänligt som livsmedel vid en köttbesiktning som utförts i 

enlighet med: 
 

- rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som påverkar 
handeln med färskt kött av fjäderfä (4), 
 
- rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienkrav vid framställning och 
marknadsföring av färskt kött (4); 

 
c) att transportfordonen eller transportmedlen och lastningsförhållanden för denna sänd-

ning uppfyller de hygienkrav som fastställs i direktivet i fråga. 
 
 

Ort: ....................................................................................................  
 
Tid: ....................................................................................................  

 
 
Tjänsteveterinärens namn och underskrift: ..................................................................................  
 
 
______________________ 
(1) Färskt kött av hägnat fjädervilt och hägnade vilda däggdjur, som inte har behandlats för 

att förlänga hållbarheten; kött som har kylts och frysts skall dock anses vara färskt. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flyg och 

namn för båtar och vid behov nummer på containrar. 
(4) Stryk det som inte är tillämpligt. 
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Intyget används alltid när man levererar kaninkött till en annan medlemsstat. 
 
    SUNDHETSINTYG    Bilaga 5 
 

för färskt kaninkött avsett för levererans till en medlemsstat (1) 
 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångslandland: ........................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Behörig myndighet: .....................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Kött av: ........................................................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av styckningsdetaljer: ...........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal förpackningar: ....................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända slakteriet(-erna) (4): .................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på den (de) godkända styckningsanläggningen 
(-arna) (4): .....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
III Köttets destination 
 
Köttet skall skickas från: ..............................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (3): ..................................................................................................  
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Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag  
 
a) - att det ovan beskrivna kaninköttet (4) 
 

- att förpackningen med ovan beskrivet kött (4) 
 
 har ett märke som utvisar 
 

- att köttet kommer från djur som slaktats på godkända slakterier (4) 
 

- att köttet har styckats på godkända styckningsanläggningar (4); 
 
b) att detta kött har bedömts vara tjänligt som livsmedel vid en köttbesiktning som utförts i 

enlighet med rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livs-
medelshygien som påverkar produktionen och marknadsföringen av färskt kaninkött och 
kött från hägnat vilt; 

 
c) att transportfordonen eller transportmedlen och lastningsförhållanden för denna sänd-

ning uppfyller de hygienkrav som fastställs i direktivet. 
 
 

Ort: ....................................................................................................  
 
Tid: ....................................................................................................  

 
 
Tjänsteveterinärens namn och underskrift: ..................................................................................  
 
 
______________________ 
(1) Färskt kaninkött som inte har behandlats för att förlänga hållbarheten; kött som har kylts 

och frysts skall dock anses vara färskt. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flyg och 

namn för båtar och vid behov nummer på containrar. 
(4) Stryk det som inte är tillämpligt. 
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Intyget används för kött som härrör från en anläggning på ett område som omfattas av  
spärrbestämmelser och kött som transporteras genom ett tredje land. 
 
    SUNDHETSINTYG    Bilaga 6 
 

för kött av frilevande vilt (1)avsett för transport till en medlemsstat efter transit 
genom tredje land 

 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Behörig myndighet: .....................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Viltkött av: ...................................................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av styckningsdetaljer: ...........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal förpackningar: ....................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på det (de) godkända slakteriet(-erna) (4): .................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Adress(er) och vet. godkännandenummer på den (de) godkända styckningsanläggningen 
(-arna) (4): .....................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
III Viltköttets destination 
 
Köttet skickas från: ......................................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (3): ..................................................................................................  
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Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag att 
 
a) viltköttet av ovan beskrivna arter har fåtts från en anläggning som är belägen i en region 

eller ett område som är föremål för restriktioner vad gäller djurens hälsa och har god-
känts som livsmedel efter veterinärbesiktning i enlighet med direktiv 92/45/EEG (5) 

 
b) transportfordonen eller behållarna och förhållandena vid inlastningen av denna sändning 

uppfyller hygienkraven i direktivet, 
 
c) detta frilevande vilt eller viltkött (4) är avsett att sändas till en medlemsstat efter transit 

genom tredje land. 
 
 

Ort: ....................................................................................................  
 
 
Tid: ....................................................................................................  

 
 
Tjänsteveterinärens namn och underskrift: ..................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
(1) Viltkött som inte har behandlats för hållbarhet utom genom kylning och frysning. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flyg och 

namn för fartyg. 
(4) Stryk det som inte är tillämpligt. 
(5) Har även omfattat trikinoskopisk undersökning enligt artikel 3.3. 
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Intyget används för malet kött som härrör från djur som kommer från ett område som omfattas 
av spärrbestämmelser och för malet kött som transporterats/transporteras genom ett tredje 
land. 
 

  SUNDHETSINTYG    Bilaga 7 
 

för malet kött(1) 
 
        Nr (2) ............................. 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Avdelning: ...................................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttets identitet 
 
Köttet framställt av kött av: .........................................................................................................  

(djurslag) 
 
Typ av malet kött (3): ....................................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal förpackningar: ....................................................................................................................  
 
Temperatur under förvaring och transport: ..................................................................................  
 
Hållbarhetstid: ..............................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttets ursprung 
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de godkända produktionsanläggningarna:  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Vid behov:  
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de godkända kyllagren: ...............................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
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III Köttets destination 
 
Köttet skall sändas från: ...............................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -ort) 
 
med följande transportmedel (4): ..................................................................................................  
 
Avsändarens namn och adress: ....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar jag att ovan beskrivna malda kött: 
 
a) är framställt av färskt kött enligt kraven i direktiv 94/65/EEG, 
 
b) är avsett för leverans till Grekland (5) 
 
 
Utfärdat .........................................................................................................................................  

 (Ort)     (Tid) 
 
 

............................................................................................................  
(Tjänsteveterinärens underskrift) 

 
Stämpel 

............................................................................................................  
(Namnförtydligade med tryckbokstäver) 

 
 
______________________ 
(1) Enligt artikel 2 i direktiv 94/65/EEG. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ifylls enligt artikel 3.2 e i direktiv 94/65/EEG. 
(4) Ange nummer eller registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer 

för flyg eller namn för fartyg. Om lasten omlastas till ett nytt transportmedel skall upp-
gifterna om transportmedlet i fråga fogas till denna punkt. 

(5) Vid behov. 
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Intyget används alltid när man levererar råa köttberedningar till en annan medlemstat. 
 
  SUNDHETSINTYG FÖR RÅA KÖTTBEREDNINGAR (1)   Bilaga 8 
 
        Nr (2)................................ 
 
Avgångsland: ...............................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Avdelning: ...................................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Råa köttberedningarnas identitet 
 
Råa köttberedningarna tillverkade av kött av: .............................................................................  
                                                                                                        (djurslag) 
 
Typ av råa köttberedningar: .........................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal förpackningar: ....................................................................................................................  
 
Temperatur vid lagring och transport (3): .....................................................................................  
 
Hållbarhetstid: ..............................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Råa köttberedningar från 
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de godkända produktionsanläggningarna:  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Vid behov:  
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de  godkända kyllagren: ..............................  
 
......................................................................................................................................................  
 
III Råa köttberedningarnas destination 
 
Råa köttberedningar skall sändas från: ........................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -destinationsplats) 
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med följande transportmedel (4): ..................................................................................................  
 
Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Som tjänsteveterinär intygar att de ovan beskrivna köttberedningarna: 
 
a) är tillverkade av färskt kött eller kött i enlighet med kraven i direktiv 94/65/EEG, 
 
b) har avsett för leverans till Grekland (5) 
 
 
Utfärdat ........................................................................................................................................  
   (Ort)      (Tid) 
 
 

............................................................................................................  
(Tjänsteveterinärens underskrift) 

 
Stämpel 

............................................................................................................  
(Namnförtydligade med trykbokstäver) 

 
 
______________________ 
(1) Enligt artikel 2 i direktiv 94/65/EEG. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Ifylls enligt artikel 3.2 e i direktiv 94/65/EEG. 
(4) Ange nummer eller registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer 

för flyg eller namn för båt. Om lasten omlastas till ett nyt transportmedel skall uppgif-
terna om transportmedlet i fråga fogas till denna punkt. 

(5) Vid behov. 
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Intyget används för produkter som har tillverkats av kött från djur från ett område som omfat-
tas av spärrbestämmelser och för kött som transporterats/ transporteras genom ett tredje land 
(gäller inte helkonserver). 
 
  SUNDHETSINTYG FÖR KÖTTPRODUKTER(1)  Bilaga 9 
 
        Nr (2)................................ 
 
Avgångslandland: ........................................................................................................................  
 
Ministerium: ................................................................................................................................  
 
Avdelning: ...................................................................................................................................  
 
Referens (2) ...................................................................................................................................  
 
I Köttberedningarnas identitet 
 
Produkter tillverkade av kött av: ..................................................................................................  

             (djurslag) 
 
Typ av: produkter (3): ...................................................................................................................  
 
Typ av förpackning: .....................................................................................................................  
 
Antal enskilda artiklar eller förpackningar: .................................................................................  
 
Temperatur vid lagring och transport (3): .....................................................................................  
 
Hållbarhetstid (4): ..........................................................................................................................  
 
Nettovikt: .....................................................................................................................................  
 
II Köttprodukter från 
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de godkända produktionsanläggningarna:  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Vid behov:  
 
Adress och vet. godkännandenummer på den eller de  godkända kyllagren: ..............................  
 
......................................................................................................................................................  
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III Köttprodukternas destination 
 
Köttprodukter skall sändas från: ..................................................................................................  

(lastningsort) 
 
till: ................................................................................................................................................  

(destinationsland och -destinationsplats) 
 
med följande transportmedel (5): ..................................................................................................  
 
Leverantörens namn och adress: ..................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Mottagarens namn och adress: .....................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
IV Försäkran 
 
Jag undertecknad tjänsteveterinär intygar att de ovan beskrivna köttprodukterna: 
 
a) är tillverkade av färskt kött eller köttprodukter i enlighet med de särskilda kraven i di-

rektiv 77/99/EEG(6), 
 
b) är tillverkade av kött från andra djurarter än de som avses i artikel 2 d i direktiv 

77/99/EEG(6), 
 
c) har avsett för leverans till Grekland (6) 
 
V  Vid behov 
 
Vid lossning eller omlastning i en godkänd anläggning eller ett godkänt kyllager, uppges: 
 
a) lossnings- och omlastningsplatsen (adress och godkännandenummer): ..................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
b) transportmedel (5): ....................................................................................................................  
 
 
Stämpel 
 

Ort: ........................................................................................................  
 
 
Tid: .......................................................................................................  
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Den behöriga myndighetens underskrift: .....................................................................................  
        (Namnförtydligande med tryckbokstäver) 
 
 
______________________ 
(1) Enligt artikel 2 i direktiv 77/99/EEG. 
(2) Frivillig uppgift. 
(3) Eventuell uppgift om joniserande strålning av medicinska skäl. 
(4) Om detta angivits in enlighet med artikel 7 i direktiv 77/99/EEG. 
(5) Ange nummer eller registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer 

för flyg eller namn för båt. 
(6) Stryk det som inte är tillämpligt. 
 
 


