10.

Import och export av ekologiska produkter

Begreppet ”import” avser här handel med ekologiska produkter från tredjeländer, alltså
länder utanför EU.
Referens: 2018/848 art. 45.1

10.1 Import av ekologiska produkter
När produkter från tredjeländer blivit förtullade i en medlemsstat inom EU kan de
hanteras inom unionen och ses då som handel inom unionen.
Om du ska importera varor från tredje land ska du vara certifierad för import enligt den
ekologiska förordningen och vara godkända importör i Traces NT (Europeiska
kommissionens databas för import/export av djur, livsmedel och foder till och från
unionen). Kontrollorganen i Sverige hanterar verifiering av aktörer som har giltigt
certifikat för import. Exporterande aktörer i tredje land ska ha ett certifikat från godkänd
tredje part i det land och för den kategori av produkter som importen avser i enlighet
med förordningen om import av ekologiska produkter från tredje länder.
Referens: 2018/848 art. 45.1, 2021/2307 art 2, 2021/2307 art 2

Handel med ekologiska produkter mellan medlemsstater inom EU kallas införsel
respektive utförsel.
Information och vägledning kring behörighet samt registrering i TRACES NT finns på
Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets webbsidor. Efter att du registrerat dig i
Traces NT måste ditt kontrollorgan först validera dina uppgifter innan du kan
importera ekologiska produkter.
10.2 Kontrollintyg
Varje sändning av ekologiska produkter från ett land utanför EU ska åtföljas av ett
särskilt kontrollintyg (Certificate of Inspection, COI). Det är exportörens kontrollorgan
som skapar kontrolintyget i Traces NT, som är kommissionens
dokumenthanteringssystem. Jordbruksverkets eller Livsmedelsverkets gränskontroll
kontrollerar kontrollintyg med mera och i vissa fall görs även provtagning och kemisk
analys i samband med import.
Svenska kontrollorgan granskar att ingen import görs utan kontrollintyg. Du som är
importör eller förste mottagare ska fylla i kontrollintyget. Som importör ska du tex. se
till att alla uppgifter i intyget är korrekta, om sändningen ska läggas i tullager, vem som
är förste mottagare av produkten och vart den förste mottagaren ska signera intyget.
Referens: 2021/2306 artikel 4 och 6

På kommissionens hemsida "TRACES” kan du hitta information om hur kontrollintyget
ska fyllas i och hur systemet fungerar. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa vad
som gäller vid import av produkter som inte är livsmedel och på Livsmedelsverkets
webbplats under företagande och regler om kontroll kan du läsa vad som gäller vid
import av ekologiska livsmedel.

10.3 Erkända tredjeländer, kontrollorgan och kontrollmyndigheter i tredje land
Det finns fyra olika grunder för att erkänna ekologiska regler och kontroll av dem. Två
bygger på den tidigare förordningen för ekologisk produktion, 834/2007 och är på väg
att fasas ut. I tabellen nedan hittar du en översikt.
För varje erkännande finns en förteckning över vilka länder, produktkategorier och
vilka kontrollorgan som erkänns. Dock har kommissionen ännu inte publicerat vilka
kontrollorgan och kontrollmyndigheter som ska erkännas med stöd i artikel 46 i
förordning 2018/848, men en förordning där dessa listas kommer att publiceras. Så tills
den är klar får man använda den förteckning över erkända kontrollmyndigheter och
kontrollorgan som erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.3 i förordning
(EG) nr 834/2007 och som återfinns i bilaga II i förordning 2021/2325.
Du som ska importera ekologiska produkter ska förvissa dig om att den som säljer
produkten (exportör) till dig är certifierad av ett kontrollorgan som är erkänt i rätt
produktkategori.
Referens: 2021/2325 bilaga I
Tabell 1.Erkännande av kontrollorgan

Erkännande
(stödet i förordning
2018/848 framgår av
artikeln i nästa kolumn som
också ska anges i
kontrollintyget)
Erkända kontrollorgan eller
kontrollmyndigheter
kontrollerar mot samma
regler som i EU.
Tredjeländer där regler och
kontroll har bedömts
likvärdiga enligt tidigare
förordning 834/2007, men
där handelsavtal inte finns.

Artikel

Vilka är
erkända?

Gäller till

46

Ännu inga
erkända.

Inga
begränsnin
gar i tid

48

31
december
2026

Kontrollorgan och
kontrollmyndigheter där
produkter produceras och
kontrolleras mot regler som
har bedömts vara likvärdiga
med tidigare förordning.
834/2007

57

Länder vars regler och
kontroll
erkänns
som
likvärdiga inom ramen för
ett handelsavtal.

47

Länder,
produktkategorier
och ländernas
kontrollorgan
samt deras koder
listas i bilaga I till
förordning
2021/2325.
Kontrollorgan och
kontrollmyndighe
ter verksamma i
olika tredjeländer,
deras koder samt
produktkategorier
listas i bilaga II
till förordning
2021/2325.
Länder,
produktkategorier
och kontrollorgan
finns
på
kommissionens
webbplats.

31
december
2024

Inga
begränsnin
gar i tid

10.4 Export
En produkt får exporteras från unionen som en ekologisk produkt under förutsättning
att den överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion enligt den ekologiska
förordningen. Då får den även märkas med EUs logo för ekologisk produktion.
Referens: 2018/848 art 44.1

Mottagarlandet styr vad som krävs för styrkande dokumentation för export av
ekologiska produkter. EU och USA har standardiserade intyg som skall användas samt
hur märkningen får lov att anpassas till USDA organic. Avtalet och blanketten som skall
användas och signeras av den exporterandes kontrollorgan i samband med kontroll av
produkterna hittar du på kommissionens hemsida.

