
Hjälpguide - godkänt land och anläggning för import till EU? 

Hur vet du om det animaliska livsmedlet kommer från ett godkänt land och godkänd 
anläggning för import till EU? 

1) Leta fram landet i Kommissionens lista 
 

2) Klicka på aktuellt land  
 

3) Välj livsmedelskategori * 
 

4) Här listas anläggningarna som är godkända för import till EU 
 

5) Se under ”Remark” för begränsningar i anläggningens godkännande. Till exempel 
vilka djurslag anläggningen är godkänd för. Förklaring till förkortningar finns 
längst ner på sidan. Exempelvis B = Bovinae  
 

6) Ursprungslandet måste ha en godkänd restsubstansplan. Se i bilagan till beslut 
2011/163, den senaste versionen. Om det finns ett kryss för aktuellt djurslag och 
land, betyder det att det finns en godkänd restsubstansplan för livsmedlet. För 
livsmedel med viltfångat ursprung krävs inte någon restsubstansplan. 
 

7) Gäller det honung se denna samlade information 
 

 

*Köttprodukt : bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av kött 
eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter och vars 
snittyta visar att produkten inte längre har karaktären av färskt kött. (EG-
förordning  nr 853/2004) 

Bearbetning: åtgärd som väsentligt förändrar den ursprungliga produkten 
genom bland annat värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, 
torkning, marinering, extraktion, extrudering eller en kombination av dessa 
behandlingar. (EG-förordning nr 852/2004) 

Köttberedningar: färskt kött, inklusive finfördelat kött, till vilket livsmedel, 
smakämnen eller andra tillsatser har tillförts eller vilket har genomgått processer 
som inte är tillräckliga för att ändra köttets muskelfiberstruktur och som sålunda 
inte tar bort de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött. (EG-förordning  
nr 853/2004) 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_sv.htm
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-beslut-2011163
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-beslut-2011163
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-eu/import-utanfor-eu-animaliska-livsmedel/honung-och-andra-biodlingsprodukter
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