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beslutade den 11 oktober 2011.   

 Med stöd av 2, 3 och 10 §§ förordningen (2006:812) om offentlig kontroll 
av livsmedel som importeras från tredje land föreskriver Livsmedelsverket 
följande.  

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förhandsanmälan av 
sändningar och om platsen för offentlig kontroll vid import av vissa vege- 
tabiliska livsmedel och sammansatta livsmedel som omfattas av särskilda 
villkor som föreskrivs av Europeiska kommissionen. Livsmedelsverket 
tillhandahåller en förteckning över kommissionens förordningar och beslut 
som innehåller sådana villkor.  
 Föreskrifterna kompletterar de EU-rättsakter som inte särskilt reglerar hur 
anmälan av sändningar ska gå till eller var kontroller ska ske.   

Förhandsanmälan 

2 §  Importören eller dennes ombud ska senast en arbetsdag före sändningens 
beräknade ankomst anmäla sändningen till någon av de kontrollplatser som 
Livsmedelsverket särskilt har utsett. Anmälan ska ske enligt förlagan till den 
gemensamma handlingen vid införsel (CED) i bilaga II till kommissionens 
förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll 
av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och 
om ändring av beslut 2006/504/EG1.  

                                                 
1 EUT L 194, 25.7.2009, s.11, Celex 32009R0669. 
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 Livsmedelsverket tillhandahåller en förteckning över befintliga 
kontrollplatser. 

Kontroll 

3 §  Livsmedelsverket får besluta att kontroller och provtagning av livmedlen 
ska ske på annan plats än där sändningen föranmälts. 
 
________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 oktober 2011. Genom föreskrifterna 
upphävs Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:15) om provtagning 
och undersökningar av vissa vegetabilier som importeras från tredje land och 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:12) om kontroll av samman-
satta produkter som importeras från tredje land. 
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