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Regeringen föreskriver i fråga om epizootiförordningen (1999:659)
dels att i nuvarande 1 § orden ”Statens jordbruksverk” skall bytas ut mot
”Jordbruksverket”,
dels att rubriken närmast före 1 § skall sättas före 1 b §,
dels att nuvarande 1 § skall betecknas 1 b §, nuvarande 14 § skall betecknas 18 §, nuvarande 15 § skall betecknas 1 a § samt nuvarande 16 § skall betecknas 14 §,
dels att de nya 1 a och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att 17 § samt rubriken närmast före 14 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas tre nya paragrafer, 1, 15 och 16 §§, samt närmast
före 1, 1 a, 15, 16, 17 och 18 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657).

EG-bestämmelser
1 a §1 De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av epizootilagen (1999:657) anges i ett tillkännagivande av regeringen.
I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som
kompletteras av epizootilagen.
Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Behöriga myndigheter
14 §2 Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat framgår av 15 § eller regeringen beslutar något annat.
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Senaste lydelse av tidigare 15 § 2003:103.
Senaste lydelse av tidigare 16 § 2003:103.
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Kontrollmyndigheter
15 § Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll om inte annat följer av andra
stycket. Länsstyrelserna är därvid i tillämpliga fall behöriga myndigheter att
utöva offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).
Jordbruksverket utövar offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut som
meddelas av verket med stöd av
1. epizootilagen,
2. föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Jordbruksverket är därvid i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll i enlighet med de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas kontrollverksamhet och
lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Föreskrifter om kontroll
16 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, och
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

Övriga föreskrifter
17 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av epizootilagen (1999:657) och denna förordning.

Överklagande
18 § Bestämmelser om överklagande finns i 21 § epizootilagen (1999:657)
och i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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