Hjälpguide – så vet du om din produkt är gränskontrollpliktig
Obs! Detta gäller endast Livsmedelsverkets gränskontroll av vegetabiliska livsmedel, stäm av
med Jordbruksverket avseende deras importregler.
1. Gå in i förordning 2019/1793 och sök (ctrl + F) på land. Om du hittar din produkt från
aktuellt land i bilaga I eller bilaga II i förordningen, är det krav på gränskontroll under
förutsättning att din produkts KN-nummer motsvarar ett av de KN-nummer som
anges. Kontakta Tullverket för att få besked om vilket KN-nummer som gäller din
produkt.
Notera att en vegetabilies beredningsform kan avgöra om en vara ska
gränskontrolleras. Till exempel ska endast torkade fikon och inte färska fikon från
Turkiet gränskontrolleras, enligt bilaga II i förordning 2019/1793.
Produkter som innehåller mer än 20% av antingen en enskild produkt eller summan
av flera listade produkter i tabell 1 i bilaga II avseende risken för aflatoxiner omfattas
av gränskontroll, om de har KN-nummer i tabell 2 i bilaga II, dvs sockerkonfektyrer,
choklad, bröd, kakor, kex och liknande.
Observera att om du inte hittar aktuellt vegetabiliskt livsmedel, när du söker på land
(ctrl F) i förordning 2019/1793, så är det inte krav på gränskontroll i nuläget, så länge
du ej hittar produkten utifrån punkt 2 och 3 nedan. Importlagstiftningen ändras
löpande, vilket informeras om under “Aktuellt” på Livsmedelsverkets webbplats.
2. Om du ska importera livsmedel från Japan, gå in i förordning (EU) nr 2016/6 och sök
på produkt för att läsa dig till om det är krav på gränskontroll eller inte.
3. Om du inte hittat din produkt från aktuellt land utanför EU utifrån punkterna ovan, gå
igenom alla rubriker och underrubriker på sidan Förteckning över
gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel för att kontrollera om din produkt ska
gränskontrolleras eller inte. Du kan behöva gå in i en rättsakt och stämma av mot en
landslista om ett visst vegetabiliskt livsmedel från visst land kräver gränskontroll eller
inte.

