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LIVSMEDELS 

VERKET 

SLV FS 1997:40 
(J 68) 

Ulkom från trycket 
1997- 12- 17 

Med stöd av 3, 4, 10 och 14 §§ förordningen ( 1994:17 17) om kontro ll av 
livsmedel som importeras från tredje land samt 19 § livsmedelsförord ningen 
( 197 1 :807)1 beslutar Statens livsmedel sverk fö ljande fö reskrifter2. 

I § Denna kungörelse innehåller vissa föreskri fter om import av 
- pistaschmancl lar som omfattas av KN-nummer 0802 50 00, sam t 
- rostade pistaschmancllar som omfattas av KN-numrcn 2008 19 13 och 

2008 19 93 som har s itt ursprung i eller försänds från Iran. 
Utöver fö reskrifterna i denna kungörelse skall även fö reskrifterna i Statens 

livsmedelsverks kungörelse (S L V FS 1987:20) med fö reskrifter om kontroll 
vid in försel av livsmedel ti llämpas. 

2 § Li vsmedel som avses i I § får endast importeras över gränskontroll-
stationen i Göteborg. 

3 § Varje sändning skall åtföljas av 
- offi ciella provtagnings- och analysresultat och 
- intyg enligt elen mall som fram går av Inlaga till denna kungörelse, ifyll t, 

undertecknat och kontrollerat av en fö reträdare för det iranska hälso-
ministeriet. 

1 Förordn ingen omtryckt 1990:3 10 , senaste lyde lse av 19 § 1997·202 . 
2 Jfr kommissionens beslut 97/830/EG (EGT L 343, 13 12 I 997. s 30) 
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Varje sändning skall identifieras genom en kod. Denna kod skall överens-
stämma med koden på provtagnings- och analysresultaten från den officiella 
provtagningen och analysen samt koden på intyget. 

Intyget skall utfärdas på svenska, engelska, tyska eller franska språket. Har 
intyget ut färdats på annat språk skall förutom ori ginalintyget finnas 
auktoriserad översättning till något av dessa språk. 
4 § Halten anatoxiner får inte överstiga 0,005 mg/kg, beräknat på summan 
av anatoxinerna BI , B2, G I och G2. 

5 § Innan import tillåts skall den ko111munala nämnd som ansvarar för 
i111portkontrollen i Göteborg 

- kontrollera att kraven i 3 § är uppfyllda, 
- genom provtagning och analys av varje sändning kontrollera att halten 

aflatoxiner inte överskrider det värde so111 anges i 4 § samt 
- dessutom analysera halten aflatoxin B 1. 
Den kommunala nämnden skal l info r111era Statens livsmedelsverk 
- omedelbart när överskridanden av gränsvärdet i 4 § konstateras och 
- kvartalsvis i fr;"1ga om övriga analysresultat. 

6 § Den kom111unala nämndens kostnader i samband med provtag11ing, 
undersökning och annan kontroll av livs111edel so111 avses i denna kungörelse 
skall ersättas av importören och tas ut enligt taxa fastställd av kommunen. 

De kostnader som kan uppkomma om import inte medges skall betalas av 
importören. 

7 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den dag den utkommer från trycket. I och 
med ikraftträdandet upphör Livsmedelsverkets kungörelse (SL V FS 1997 :33) 
med förbud mot i111port och saluhållande av pistaschmandlar 111 .111. från Iran att 
gäll a. 

ARNE KARDELL 

Håkan Stenson 
(Ti llsynsenhet I) 
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Sändningskod: ............................................................... Intyg nummer. .............................................................. . 

HÄLSOINTYG FÖR IMPORT TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN AV P ISTASCH-
MANDLAR OCH VISSA PRODUKTER SOM ÄR FRAMSTÄLLDA FRÅN DESSA, SOM HAR 

SITT URSPRUNG I ELLER FÖRSÄNDS FRÅN IRAN 

(h llsomyndig hct som stir under dirc:k1 koniroll av hllsominis1erie1 i lslam,ska rc:publiken lnn) 

IN1YGAR HARMED 

i enlighet med bestämmelserna i Europeiska kommissionens beslut 97/830/ EG om införande av särskilda 
vi llkor fö r import av pisw chmandlar (KN -nummer 0802 50 00) och produkter som är framställda av 
pis w chmandlar (K N-numren 2008 19 13 och 2008 19 93). som har sitt ursprung i elle r fö rsänds från Iran, 

au pisw chmandlama i denna sändning med kodnummer ....................... (ange sändningens kodnummer). 
bestående av 

(bes krivning av slndnongen. produk~ •nia! förp:ickningar och förpackning,typ. brullO· eller nenovik1) 

avsänd från 
(avslnd ning,plats) 

av ....... ....................................................... ............................................................................................................... . 
(tnnsportöttns namn) 

ti ll ............................................................................................................................................................................ . 
(plRIS och land) 

som kommer från företaget 

(fö n:tagets namn och adn:ss) 

har producerats. sorterats. hanterats. bearbetats, fö rpackats och transponerats i överensstämmelse med god 
hygienisk sed. 

Från denna sändning har ... ........ ............ (antal prover) prover på pisw chmandlar tagits den ............. ..... .... . 
(datum ). genom~u analys den ........... ...... ...... (datum) vid ett laboratorium som sorterar under hälsoministe-
riet i Islamiska republiken Iran för bestämning av halten av aflatoxin BI och den totala aflatoxinförorenings-
halten . De taljerade uppgifter om provtagning. ti llämpade analysmetoder och alla resultat bifogas. 

Utfärdat i .............................................................................. den ............................................................................. . 

Stäm pel och underskrift av 
en företrädare fö r hälsoministeriet, Islamiska 

republiken Iran 
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