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 Med stöd av 48 och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver 
Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 2002:49) om 
provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av vissa främmande 
ämnen  
 dels att punkterna a), b) och d) skall ha följande lydelse, 
 dels att det i föreskrifterna skall införas två nya punkter, punkterna e) och 
f), av följande lydelse.     
 Till följd därav kommer föreskrifterna att ha följande lydelse från och med 
den dag de träder i kraft. 
 
 Provtagningen samt provberedningen och analysmetoderna vid offentlig 
kontroll av halten av främmande ämnen i de livsmedel som anges i 
kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om 
fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel2, 
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 684/20043, skall 
uppfylla nedanstående krav: 

a) i fråga om aflatoxin, enligt kommissionens direktiv 98/53/EG av den 
16 juli 1998 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för 
officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
2 EGT L 77, 16.3.2001, s. 1, Celex 301R0466. 
3 EUT L 106, 15.4.2004, s. 1, Celex 304R0684. 
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livsmedel4, ändrat genom kommissionens direktiv 2003/121/EG5 och 
2004/43/EG6,  

b) i fråga om ochratoxin A, enligt kommissionens direktiv 2002/26/EG av 
den 13 mars 2002 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig 
kontroll av halten av ochratoxin A i livsmedel7, ändrat genom 
kommissionens direktiv 2004/43/EG8, 

c) i fråga om bly, kadmium, kvicksilver och 3-monoklorpropan-1,2-diol 
(3-MCPD), enligt kommissionens direktiv 2001/22/EG av den 8 mars 
2001 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för offent-
lig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksilver och 3-MCPD i 
livsmedel9,  

d) i fråga om dioxiner och dioxinlika PCB i livsmedel, enligt kommissio-
nens direktiv 2002/69/EG av den 26 juli 2002 om fastställande av 
provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och 
bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel10, ändrat genom 
kommissionens direktiv 2004/44/EG11, 

e) i fråga om patulin, enligt kommissionens direktiv 2003/78/EG av den 
11 augusti 2003 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig 
kontroll av halten av patulin i livsmedel12, och 

f) i fråga om tenn, enligt kommissionens direktiv 2004/16/EG av den 12 
februari 2004 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig 
kontroll av tennhalten i livsmedelskonserver13.  

____________ 
 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2004:17) träder i kraft i fråga om  

− punkt a) såvitt avser direktiv 2003/121/EG den 31 oktober 2004, 
− punkt a) såvitt avser direktiv 2004/43/EG den 10 maj 2005,  
− punkt b) och punkt d) den 10 maj 2005,  
− punkt e) den 1 september 2004 och 
− punkt f) den 31 december 2004. 
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13 EUT L 42, 13.2.2004, s. 16, Celex 3040016. 


