Ekologiska kontrollintyg som e-tjänst i Traces NT .
Vid import till EU ska samtliga sändningar med ekologiska produkter åtföljas av ett kontrollintyg
(Certificate Of Inspection (COI)) i elektronisk form enligt förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr
1235/2008 .

Enligt förordning 1235/2008, artikel 13 ska kontrollintyget verifieras av ansvarig myndighet innan
sändningen övergår i fri omsättning. Ansvariga myndigheter är Livsmedelsverket för livsmedel och
Jordbruksverket för övriga produkter.
Bestämmelserna om ekologiska produkter omfattar:
•
•
•
•

levande eller obearbetade jordbruksprodukter
bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
foder
vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

Ekologiska kontrollintyg finns tillgängligt som elektronisk tjänst (E-C.O.I.) i Traces NT

Registreringsprocessen för att ha tillgång till Traces-COI är i två steg:
Första steget är att registrera sig i ECAS (The European Commission's main authentication service).
Börja med att gå in på https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt

och registrera dig i ECAS rutan till höger ”Prenumerera på spår.” Viktigt att du registrerar din personliga
yrkes e-postadress https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Fyll i uppgifterna och tryck sedan på knappen Skapa konto

När du har registrerat dig, kommer du automatiskt att få e-postmeddelande med ditt användarnamn samt där
du ombeds att skapa ditt lösenord. Klicka på länken inom 24 timmar. Om du inte får e-postmeddelandet,
kan du söka hjälp på https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html

När du är klar, logga ut.
Har du redan ett konto i ECAS går du vidare till nästa steg.

Nästa steg är att logga in sig i TRACES-NT:

Öppna https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login och klicka på den gröna knappen
”Logga in på Traces”

Här kan du välja din roll som Operatör :

Och registrera dig som importör av ekologiska produkter:

Klicka på ”Skapa ett nytt företag” om du inte hittar ditt företag

Fyll i obligatoriska uppgifterna märkta med *

Efter att du har fyllt i ska du ange ditt EORI-Nummer t.ex SE**********:

Sedan klickar du på + specificera (+ Add identifier) i Section chapter och fyller i enligt exemplet nedan:

När du är klar går du till rutan ”Operator identifier” och klickar på Enter knappen

Fyll i och klicka på ”Skicka ansökan om tillstånd”.

Ett grönt meddelande visas en kort stund och din ansökan kommer att ses i din profil:

Du får sedan spara dina inställningar och logga ut från systemet.

Hur kan man hitta befintliga certifikat i C.O.I?

Klicka på ”Certificate” och välj C.O.I.

Använd sökmotorn för att söka fram dina kontrollintyg. Välj aktuellt kontrollintyg med referensnummer
(samma som kontrollintygets serienummer i fält 3).

Kontrollera att uppgifterna är korrekta som det utfärdande organet/kontrollorganet i tredje land [se fält 1] har
lämnat. När alla uppgifter är korrekta, skriver du/ditt ombud in referensnumret/serienumret i
importdeklarationen som dokumentkod C644 följt av referensnumret/serienumret.
Är uppgifterna i kontrollintyget inte korrekta, så tillåter din behörighet att göra ändringar.
Endast kontrollorgan i tredje land som utfärdat kontrollintyget [se fält 1] får godkänna din rättning.
Kontrollorgan i Sverige har möjlighet att registrera sig i TRACES NT och få läsbehörigheter och
valideringsmöjligheter till sina importörer. Ombuden (Responsible for the Load (RFL), lastansvarig) kan
också få läsbehörighet i Traces NT.
Du som importör har möjlighet att fylla i samtliga uppgifter. Men det är alltid kontrollorganet [fält 1] som
godkänner uppgifterna [fält 18].
När första mottagare har tagit emot dina varor, bekräfta det genom att underteckna [i fält 21].

Vid uppdelning i flera delpartier ”Base of extract”
Om en sändning hänförs till tullagerförfarandet eller förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet för att
delas upp i flera partier mellan den första mottagaren [fält 12] och importören [fält 11], markeras den i ”To
be released in batches (base for extract)” dvs. delad sändning.

Kontrollorganet [fält 1] i tredje land verifierar att sändningen har tagits emot .

Kontrollintygets referensnummer/serienummer kommer få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för
andra delpartiet.

