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LIVSFS 2003:33 

(J 76) 

Utkom från trycket  
den 8 augusti 2003 

Omtryck 

beslutade den 1 augusti 2003. 

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

livsmedel som importeras från tredje land föreskriver1 Livsmedelsverket i 

fråga om verkets föreskrifter (LIVFS 2002:39) om kontroll vid import av 

fikon, hasselnötter och pistaschmandlar från Turkiet 

dels att 1, 2, 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse, 

dels att det skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 

 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 

de träder i kraft. 

 

1 §  Denna författning innehåller föreskrifter om import av fikon, 

hasselnötter och pistaschmandlar samt av produkter som är framställda av 

fikon, hasselnötter och pistaschmandlar och som har sitt ursprung i  eller 

försänds från Turkiet. 

 

2 §  Följande kategorier av varor får importeras endast om villkoren i 3-6 §§ 

är uppfyllda: 

 Torkade fikon som omfattas av KN-nummer 0804 20 90. 

 Hasselnötter (Corylus sp) med eller utan skal som omfattas av KN-

nummer 0802 21 00 eller 0802 22 00. 

 Pistaschmandlar som omfattas av KN-nummer 0802 50 00. 

                                                 
1 Jfr kommissionens beslut 2002/80/EG av den 4 februari 2002 om införande av särskilda villkor 

för import av fikon, hasselnötter och pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda från 

dessa som har sitt ursprung i eller försänds från Turkiet (EGT L 34, 5.2.2002, s. 26, Celex 

302D0080), senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/552/EG (EGT L 187, 26.7.2003, s. 

47, Celex 303D0552).  
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 Blandningar av nötter eller torkade frukter som omfattas av KN-

nummer 0813 50 och som innehåller fikon, hasselnötter eller 

pistaschmandlar.  

 Fikon- och hasselnötspasta som omfattas av KN-nummer 2007 99 98. 

 Beredda eller konserverade hasselnötter, fikon och pistaschmandlar, 

innefattande blandningar som omfattas av KN-nummer 2008 19. 

 Mjöl och pulver av hasselnötter, fikon och pistaschmandlar som 

omfattas av KN-nummer 1106 30 90. 

 

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 förlaga som framgår av bilaga till dessa 

föreskrifter. 

 Varje sändning skall vara märkt med samma beteckning som anges i 

handlingen och i hälsointyget enligt första stycket. 

 

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 §. 

 Provtagning av hasselnötter skall ske enligt den provtagningsmetod som 

fastställs i punkt 5.2 i bilaga I till kommissionens direktiv 98/53/EG om 

fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av 

högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel3. När det gäller 

vakuumförpackade hasselnötter skall det ur partier på 15 ton och däröver tas 

minst 25 enskilda prov som tillsammans ger ett samlingsprov på 30 kg. Ur 

partier under 15 ton skall 25 % av de enskilda proven tas i enlighet med 

kommissionens direktiv 98/53/EG.  

                                                 
2 Författningen omtryckt SLVFS 2000:44. Senaste lydelse av bilagan LIVSFS 2002:30.  
3 EGT L 201, 17.7.1998, s. 93, Celex 398L0053. Bilagan senast ändrad genom kommissionens 

direktiv 2002/27/EG (EGT L 75, 16.3.2002, s. 44, Celex 302L0027). 



3 

 

 

LIVSFS 2003:33 

 En sändning får hållas kvar vid gränskontrollstationen för provtagning i 

högst 15 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. 

 

7 a § Om en sändning delas upp skall kopior av de dokument som avses i 4 

och 7 §§ åtfölja varje del av 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 land4.  

 

9 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter.  

 

__________ 

 

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

gäller till och med den 30 september 2003. 

 

 

 

GÖRAN ANÉR 

 

 

 

    Håkan Stenson 

    (Regelavdelningen) 

                                                 
4 Senaste lydelse av bilagan SLVFS 2001:16.  
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          Bilaga 

                       (till LIVSFS 2002:39) 

 
Hälsointyg för import till Europeiska gemenskapen av fikon, hasselnötter och pistaschmandlar och vissa 

produkter som är framställda från fikon, hasselnötter och pistaschmandlar som har sitt ursprung i eller 

försänds från Turkiet 

 

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

 
I enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2002/80/EG om införande av särskilda villkor för import av fikon (som omfattas  

av KN-nummer 0804 20 10 eller 0804 20 90), hasselnötter (som omfattas av KN-nummer 0802 21 00 eller 0802 22 00) och 
pistaschmandlar (som omfattas av KN-nummer 0802 50 00), blandningar av dessa (som omfattas av KN-nummer 0813 50) och 

produkter som är framställda av dessa (som omfattas av KN-nummer 2008 19) som har sitt ursprung i eller försänds från Turkiet,  

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

(Turkiets myndighet Generaldirektoratet för skydd och kontroll inom ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling)  
 
HÄRMED 

 

att fikonen/hasselnötterna/pistaschmandlarna 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) prover av fikon/hasselnötter/pistaschmandlar 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 Generaldirektoratet för skydd 

och kontroll inom ministeriet för jordbruk 

och landsbygdsutveckling 

 

 

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

(underskrift) 

 
(Stämpel) 


