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beslut ad den 12 mars 1999.

Med stöd av 3, 4, IO och 14 §§ fö rordningen ( 1994 : 17 17) om kontroll av
li vsmedel som import eras från tredje land samt 19 och 55
livs medelsförordningen ( 197 1:807) 1 beslutar Statens livs medclsverk i fråga om verk ets
kungörelse (SL VFS 1997:40) med vissa föres krifter 0111 kontro ll vid import
av pistasch111andlar 111 .111. från Iran2
dels att 4 skall upphöra att giilla,
dels att 2 och 5
skall ha följande lydelse.
Föreskrifi ern a kommer därför att ha följande lydelse från den dag den träder
i kraft.

**

*

**

I

Denna kun görelse innehål ler vissa fö reskrifter om import av
- pistaschmandlar som omfattas av KN- n11111mer 080 2 50 00, samt
- rostade pistaschmandlar som omfattas av KN-numren 2008 19 13 och
2008 19 93 som har sitt ursprung i eller försänds från Iran.
Utöver föreskriftern a i denna kungörelse skall även fö reskrift ern a i Statens
li vsmedelsverks kun görelse (SL VFS 1987 20) med fö reskrifter om kontroll
vid in fö rsel av li vsmedel tillämpas.

*

2 §
Livsmedel som avses i I får endast importeras över gränskontrollstati onern a i Göteborg och Ystad.

I Förordni ngen omtryckt 1990 :310: senaste lydelse av 19 § 1997·202 och av 55 § 11J9X ·l 3 3
Jfr kommissionens beslut 97/ 830/ EG (EGT L 343. 13. 12. 1997. s. 30: Ce lcx 397 0 0830).
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3§

Varj e sändning skall åtföljas av
- officiella provtagnings- och analysresultat och
- intyg enligt den mall som framgår av hi/aga till denna kungörelse, ifyllt,
underteck nat och kontrollerat av en företrädare fö r det iranska hälsoministeri et.
Varje sändning skall identifieras genom en kod. Denna kod skall överensstämma 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 utfärdats på annat språk skall fö rutom originalintyget finnas auktoriserad översättning till något av dessa språk.
4 §

har 11pphäv1.1· genom (.'{LVl·S I Y!.IY 7).

S§

Innan import tillåts ska ll de kommunala r@nnd er som ansvarar för
importkontrollen i Göteborg respektive Ystad
- kontrollera att kraven i 3 är uppfyllda, och
- genom provtagning och analys av varje sändning kontro llera att halten
aflatoxiner inte överskrider de värden som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1525/98 av den 16 juli 1998 0 111 ändring av
förord ning (EG) nr 194/97 av den 3 1 januari 1997 om fasts tällande av
högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i li vs rnedeP.
Den kommunala nämnden ska ll informera Statens livsmedelsverk
- omedelbart när överskridanden av de gränsvärden som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 1525/98 konstateras, och
- kvartalsvis i fråga om övriga analysresultat.

*

Den kommun ala nämndens kostnader i samband med provtagning,
undersökning och annan kontroll av livs medel som avses i denna kungörelse
s kall ersättas av im portören och tas ut enligt taxa fastställ d nv kommunen.
De kostnader som kan uppk omma om import inte medges skall betalas av
importören.
6§

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

1

Se EGT nr L 20 I. 17.7. I 9n. s. 43: Cclcx 398 R 1525.
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Denn;1 kungörelse (SLYFS 1997 :40) träder i kraft den dag den utk ommer
frå n trycket. I och med ikraftträdandet upphör Livsmedelsverkets kun görelse
(SL YFS 1997 :33) med förbud mot import och saluhållande av pistaschmandlar
m.m. från Iran att gälla.
Denna kun görelse (SLYFS 1999 :7) triider i kraft den da g den utk ommer
frå n trycket.

BERTIL NORBELIE

I liikan Stenson
(Tillsynsenhet I)
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Bilaga
(till SL VFS 1997 :40)
Sändningskod: ............................................................... Intyg nummer. .......................................... .................... .

HÄLSOINTYG FÖR IMPORT TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN AV PISTASCHMANDLAR OCH VISSA PRODUKTER SOM ÄR FRAMSTÄLLDA FRÅN DESSA, SOM HAR
SITT URSPRUNG I ELLER FÖRSÄNDS FRÅN IRAN

·····························································································································

(hilsomyndighet som st.lr under dittkl kontroll av hfäominisu:rict i Islamiska ttpublikcn Iran)

INlYGAR HÄRMED
i enlighet med bestämmelserna i Europeiska kommissionens beslut 97/830/EG om införande av särskilda
villkor för import av pistaschmandlar (KN-nummer 0802 50 00) och produkter som är framstiillda av
piswchmandlar (KN-numren 2008 19 13 och 2008 19 93), som har sitt ursprung i eller försänds från Iran,
att pistasc h mandlarna i denna sändning med kodnummer ..................... .. (ange sändningens kodnummer),
bestående av

·········································································································································•·········································
·········································································································································•·········································
(beskri vning av slndningcn, produk~ antal förpackninl!"r och förpackningstyp, brullO· clltr ne11ovikt)
avsänd friln

(avsindningsplat.s)

av ............................................................................................................................................................................. .
(tnnsportl>ttns namn)
till ............................................................................................................................................................................ .
(plats och land)
som kommer hin företaget

(f0tttagct.s namn och adttss)
har producerats, sorterats, hanterats, bearbetats, förpackats och transporterats i överensstiimmelse med god
hygienisk sed.
Från denna sändning har....................... (antal prover) prover på pistaschmandlar tagits den ............... ... .... .
(datum), genomgått analys den ....................... (datum) vid en laboratorium som sorterar under hälsoministeriet i Islamiska republiken Iran för bestämning av halten av aflatoxin BI och den toula aflatoxinföroreningshalten. Deuljerade uppgifter om provtagning, tillämpade analysmetoder och alla resultat bifogas.
Utfärdat i ..............................................................................den ..............................................................................
Stämpel och underskrift av
en företrädare fö r hälsoministeriet. Islamiska
republiken Iran
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