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Med stöd av 2, 3, 4, I 0 och 14 §§ förordningen ( 1994: 17 I 7)1 om kontroll 
av livsmedel som importeras från tredje land beslutar Statens livsmedelsverk 
följande föreskrifter.2 

I § Denna författning innehåller föreskrifter om import av jordnötter och 
vissa produkter av jordnötter som har sitt ursprung i eller försänts från 
Egypten. 

2 § Följande slag av jordnötter och produkter av jordnötter får importeras 
under förutsättning att villkoren i 3-5 §§ är uppfyllda: 

- jordnötter med skal som omfattas av KN-nummer 1202 I 0 90, 
- skalade hela eller sönderdelade jordnötter med KN-nummer 1202 20 00 
samt 
- rostade jordnötter som omfattas av KN-nummer 2008 I I 92 i förpack-

ningar med en nettovikt överstigande ett kilo, och KN-nummer 
2008 11 96 i förpackningar med en nettovikt av högst ett kilo. 

3 § Sändningar med jordnötter som avses i 2 § får endast importeras över 
gränskontrollstationen i Göteborg. 

1 Senaste lydelse av I O § 1999:530. 
2 Jfr kommiss ionens beslut 2000/49/EG (EGT nr L 19, 25.1.2000, s . 46; Celex 300D0049). 
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4 § Varje sändning skall åtföljas av 

- en handling som innehåller uppgifter om officiell provtagning, 
analysmetod samt analysresultat med avseende på halten av aflatoxin BI 
och den totala halten aflatoxin i sändningen samt 

- ett hygienintyg enligt förlaga som framgår av bilaga till denna 
författning. 

Varje sändning skall vara märkt med den beteckning som handlingen och 
hygienintyget enligt första stycket fått. 

Intyget och handlingen skall vara utfärdade på svenska eller engelska 
språket. 

5 § Innan import medges skall vid gränskontrollstationen i Göteborg 
- kontrolleras att kraven i 4 § är uppfyllda och 
- genom rutinmässig provtagning och analys kontrolleras att halterna av 
aflatoxiner inte överstiger de värden som anges i kommissionens 
förordning (EG) nr 1525/98 av den 16 juli 1998 om ändring av 
förordning (EG) nr 914/97 av den 31 januari I 997 om fastställande av 
högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel.3 

I det fall halter av aflatoxiner konstaterats överstiga gränsvärden som 
anges i ovannämnda förordning, skall den kommunala nämnd som ansvarar 
för importkontrollen omedelbart rapportera förhållandet till Livsmedels-
verket. Övriga analysresultat skall rapporteras till verket kvartalsvis. 

6 § Den kommunala nämndens kostnader i samband med provtagning, 
undersökning och annan kontroll som avses i denna författning skall ersättas 
av importören, och tas ut enligt taxa fastställd av kommunen. 

7 § Livsmedelsverket kan meddela undantag (dispens) från föreskrifterna 
i denna författning. 

Denna författning träder i kraft den dag den utkommer från trycket. 

BERTIL NORBELIE 

3 EGT nr L 201, 17.7.1998, s. 4 ; Celex 398Rl525. 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet 1) 
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fllr import till Europelsb gemenskapen av jordnötter och vissa produkter framsdllda av jordnötter, som 
har sitt ursprung i eller som sJnts &m Egypten 

Sändningens beteckning .. .. ... .............. .. Intygets nummer .... ... ... , .. ... . , ......... . , . . 

I enlighet med kommissionens beslut 2000/49/EG om Införande av särslcilda villkor för lmpon av jordnötter som 
omfattas av KN-nummcr 1202 10 90, med sk.al, och 1202 20 00 samt produkter som framställts av jordnötter som 
omfattas av KN-nummcr 2008 11 92 (i förpackningar med en nettovikt pl mer än 1 k.g) och 2008 11 96 (nettovikt 
högst I kg), som har sitt ursprung I eller som sänts fr¼n Egypten, 

jordbruk.sministeriet 

INTYGAR HÄRMED: 
att jordnötterna i denna sändning, med beteckning ... .. .. .... . . .. ... , ....... . ... . ... .. .. .. .... . (ange beteckning) bestAende av 

········································································•·•····•·········•········•············································· 

···············································•··········•······················································· .. ,, ................ ......... . 
··························································•···········•···················· .. ···•· ·············································· 
······························································ .. ···························································--··--·"············ 

(beskrivning av sändningen, produklen, anlal kollin och förpackningslyp, brutto- eller nettovikl) 

lastade I •.. ••.•.. •••••..•••• .•.•...•..••.•••••••.• ••.• •..•••••••• ••• .••... •.••••. .•.••• •••••.••••.. , . ••••••••• •• •• .••••. ••• •••• ••• •••..... •.•• 
Omnlngshamn) 

av ........ ......... .. .. . . . . . . . ... .. . ..... ... ........ .. . .. ....................... .. . .. .. . ........... .. .. . 
(lnnsponörcns namn) 

med destination ....... . .. ... ... ....... . .... , .... ................... .... ........ .. . .. .... . ... ..... , . , ....... .. .. .. ....... ..... , ... . . . ....... . 
(be.nlmmelseon och land) 

som kommer fr.ln företaget .................... ..... . ... ... , .. .. . ... ... ..... , ...... .............. , ..... ... ................. . . .......... .. . 

·················--··································•··················-- ····--·-- .. ··•······•················································· 
................................................. ............. ........ .................................................. ................ ........ 

(fömigets namn och ,dress) 

har producerats, sanerats, hanterats, bearbetats, förpackats och transponerats under goda hygieniska förhlllanden. 

Fr.ln denna sändning har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (antal prover) jordnötsprovcr tagits den .... ..... .. .. ........ ........ .. . 
(datum), som den .... ............... (datum) analyserats i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oaboratoriets namn), för att bestämma halterna 
av aflatoxin BI och den totala aflatoxinhalten. Närmare uppgifter om provtagning, analysmetod och resultat bifogas. 

Utfärdat I ..... . ... .. ...... .. ........... . ......... ..... . . .. ........... .... den ..... ..... . ..... ....................... .. .... .. ......... . .. . . . . 

Tryck: Uvsmedelsverkets repro 
Uppsala 2000 
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Stlmpel och namnt«knlng av 
forc1rldare för det egyptiska 

JonlbrultsmlnlSleriet 




