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beslutade den 22 oktober 2002. 

 Med stöd av 2, 4, 5 och 9 §§ förordningen (2000:269) om kontroll av 

livsmedel som importeras från tredje land föreskriver1 Livsmedelsverket 

följande. 

 

1 §  Denna författning innehåller föreskrifter om import av jordnötter och 

vissa produkter av jordnötter som har sitt ursprung i eller försänts från Kina. 

 

2 §  Följande kategorier av jordnötter och produkter av jordnötter får 

importeras endast om villkoren i 3-6 §§ är uppfyllda: 

 Jordnötter som omfattas av KN-nummer 1202 10 90 eller 1202 20 00. 

 Jordnötter som omfattas av KN-nummer 2008 11 94 (i förpackningar 

med en nettovikt som överstiger 1 kg) eller 2008 11 98 (i förpack-

ningar med en nettovikt som understiger 1 kg). 

 Rostade jordnötter som omfattas av KN-nummer 2008 11 92 (i för-

packningar med en nettovikt som överstiger 1 kg) och KN-nummer 

2008 11 96 (i förpackningar med en nettovikt som understiger 1 kg).  

                                                 
1 Jfr kommissionens beslut 2002/79/EG av den 4 februari 2002 om införande av särskilda villkor 

för import av jordnötter och vissa produkter som är framställda från jordnötter som har sitt 

ursprung i eller försänds från Kina (EGT L 34, 5.2.2002, s. 21, Celex 302D0079), senast ändrat 

genom kommissionens beslut 2002/678/EG (EGT L 229, 27.8.2002, s. 33, Celex 302D0678).  
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3 §  Sändningar med varor som anges i 2 § får endast importeras över någon 

av de gränskontrollstationer som är förtecknade i bilaga 3 till 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1999:21) om kontroll av animaliska 

livsmedel vid import från tredje land2. 

 

4 §  Varje sändning skall åtföljas av  

 en handling som innehåller uppgifter om officiell provtagning, den 

analysmetod som använts samt analysresultat gällande halten aflatoxin 

B1 och den totala halten aflatoxin i sändningen samt 

 ett ifyllt hälsointyg enligt den förlaga som framgår av bilaga till denna 

författning. 

 Varje sändning skall vara märkt med samma beteckning som anges i 

handlingen och i hälsointyget enligt första stycket. Om en sändning lämnat 

Kina efter den 1 september 2002 skall i förekommande fall varje enskild 

förpackning i sändningen vara märkt med denna beteckning. 

  

5 §  Innan import får medges skall det vid gränskontrollstationen  

 kontrolleras att kraven i 4 § är uppfyllda samt 

 tas stickprov ur sändningar som sedan skall analyseras med avseende 

på dels halterna av aflatoxin B1, dels den totala halten av aflatoxin.  

 

6 §  Stickprovtagning och analyser skall göras på cirka 10 % av sändningarna 

inom var och en av produktkategorierna som anges i 2 §. En sändning får 

hållas kvar vid gränskontrollstationen för provtagning i högst tio arbetsdagar.  

 

7 §  Vid gränskontrollstationen skall en officiell handling utfärdas som skall 

innehålla uppgifter om de stickprov som tagits, och om analyser och 

analysresultat. Handlingen skall åtfölja sändningen. 

 

8 §  Kostnaderna för kontroller, provtagning och analys skall ersättas av 

importören och tas ut enligt den taxa som fastställts i bilagan till 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:41) om avgifter för kontroll av 

andra livsmedel än animaliska som importeras från tredje land3. 

                                                 
2 Författningen omtryckt SLVFS 2000:44. Senaste lydelse av bilagan LIVSFS 2002:30. 
3 Senaste lydelse av bilagan SLVFS 2001:16. 
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9 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter.  

__________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

   Susanne Carlsson 

   (Regelavdelningen) 
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          Bilaga 

                        (till LIVSFS 2002:38)  

 
Hälsointyg för import till Europeiska gemenskapen av jordnötter och vissa produkter som är framställda  från 

jordnötter som har sitt ursprung i eller försänds från Kina 

 

Sändningens beteckning  -----------------------------------------------  Intygets nummer ------------------------------  

 
I enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2002/79/EG om införande av särskilda villkor för import av jordnötter som 

omfattas av KN-nummer NC 1202 10 90 (med skal)  och 1202 20 00 samt produkter som framställts av jordnötter som omfattas av 
KN-nummer 2008 11 92 eller 2008 11 94 (i förpackningar med en nettovikt på mer än 1 kg) och 2008 11 96 eller 2008 11 98 

(nettovikt högst 1 kg) som har sitt ursprung i eller försänds från Folkrepubliken Kina, 

 
INTYGAR  ......................................................................................................................................................  

(Folkrepubliken Kinas myndighet State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine) 
 
HÄRMED 

 

att jordnötterna  i denna sändning, med beteckningen  ------------------------------------ (ange sändningens beteckning), 

 

består av  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
(beskriv sändningen, produkten, antal kollin och förpackningstyp, brutto- eller nettovikt) 

 
att de har lastats i  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(lastningshamn) 

 
av  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(transportörens namn) 

 
med destination  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(bestämmelseort och land) 

 
att de kommer från företaget  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(företagets namn och adress) 

 
samt att de har producerats, sorterats, hanterats, bearbetats, förpackats och transporterats under goda hygieniska 

förhållanden. 

 

Från denna sändning har  -------------------------------------------------------------  (antal prover) jordnötsprover tagits den 

 ------------------------- datum), vilka sedan analyserats i laboratorium  -------------------------------  (laboratoriets namn) 

den  --------------------------- (datum) för att fastställa halterna av aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten. Närmare 

uppgifter om provtagning, analysmetod och resultat bifogas.  

 

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

 

Företrädare för myndigheten State 

Administration for Entry-Exit inspection and 

Quarantine i Folkrepubliken Kina 

 

 

 .....................................................................  

(underskrift) 

 
(Stämpel) 


