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Förordning
om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel
av levande djur m.m.;

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

utfärdad den 17 juni 1998.
Regeringen föreskriver1 att 2, 7 och 8 §§ i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. skall ha följande lydelse.
2 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de villkor som skall
vara uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur med avseende på
1. frihet från vissa djursjukdomar,
2. besiktning av officiell veterinär,
3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt marknadsplatser för försäljning av djur,
4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och
5. märkning av djur.
Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet
för den som för ut djur och djurprodukter ur landet.
7 § En officiell veterinärs beslut enligt denna förordning eller enligt med
stöd av förordningen meddelade föreskrifter får överklagas hos Jordbruksverket.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Beslut som meddelats enligt förordningen eller med stöd av förordningen
meddelade föreskrifter gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.
8 § Om påföljd för olovlig utförsel av djur eller produkter av djur och för
försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas
som Jordbruksverket efter anmälan av Generaltullstyrelsen anser nödvändiga.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har
meddelats med stöd av denna förordning, döms till böter, om inte gärningen
är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling.

1
Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT nr 121, 29.7.1964, s.
1977, Celex 364L0432), senast ändrad genom rådets direktiv 97/12/EG (EGT nr L
109, 25.4.1997, s. 1, Celex 397L0012).
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Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 oktober 1998, och i
övrigt den 15 juli 1998.
På regeringens vägnar
ANNIKA ÅHNBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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