Import- och exportföreskrifter/Veterinärkontroll m.m.
Kommissionens förordning 669/2009 när det gäller strängare offentlig kontroll av viss import av visst
foder och vissa livasmedel av icke-animaliskt ursprung, bilaga I
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BILAGA I
[8860] Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll

vid de utsedda införselställena

Foder och livsmedel
(avsedd användning)

Ananas

KN-nummer (1)

Taric-under
nummer

0804 30 00

Ursprungsland

Fara

Benin (BJ)

Bekämpningsme
delsrester (2) (3)

10

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

Kina (CN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (4)

10

Kina (CN)

Bekämpningsme
delsreste (2) (5)

10

Dominikanska re
publiken (DO)

Bekämpningsme
delsrester (2) (6)

20

Egypten (EG)

Bekämpningsme
delsrester (2) (7)

10

Georgien (GE)

Aflatoxiner

20

(Livsmedel – färska eller kylda)
— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

— Jordnötter, på annat sätt beredda
eller konserverade

— 2008 11 91,

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

2008 11 96,
2008 11 98

(Foder och livsmedel)
Gojibär (bocktörne) (Lycium
barbarum L.)
(Livsmedel – färska, kylda eller
torkade)
Te, även aromatiserat

ex 0813 40 95

10

ex 0810 90 75

10

0902

(Livsmedel)
— Sötpaprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10,
0710 80 51

— Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

— Sparrisböna

— ex 0708 20 00

10

ex 0710 22 00

10

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis,
vigna unguiculata spp. unguiculata)
(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
— Sötpaprika (Capsicum annuum)

— 0709 60 10,
0710 80 51

— Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
— Hasselnötter, med skal

— 0802 21 00

— Hasselnötter, skalade

— 0802 22 00

(Livsmedel)
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Foder och livsmedel
(avsedd användning)

KN-nummer (1)

Palmolja

1511 10 90,

(Livsmedel)

1511 90 11,
ex 1511 90 19

Taric-under
nummer

2
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Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Ursprungsland

Fara

Ghana (GH)

Färgämnet
Sudan (8)

50

Gambia (GM)

Aflatoxiner

50

Indien (IN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (9)

10

Indien (IN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (10)

10

90

1511 90 99
— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

— Jordnötter, på annat sätt beredda
eller konserverade

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

(Foder och livsmedel)
Okra

ex 0709 99 90

20

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)

ex 0710 80 95

30

Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsme
delsrester (2) (11)

50

Sparrisböna

ex 0708 20 00

10

Kambodja (KH)

ex 0710 22 00

10

Bekämpningsme
delsrester (2) (12)

50

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis,
vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 2001 90 97

11, 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

ex 2008 99 99

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxiner

20

Madagaskar (MG)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)
(Livsmedel – färska eller kylda
örter)

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta grönsaker)
Rovor (Brassica rapa spp. Rapa)
(Livsmedel – beredda eller
konserverade med ättika eller
ättiksyra)
Spanskpeppar (sötpaprika eller
annan än sötpaprika) (Capsicum spp.)
(Livsmedel – torkade, rostade,
krossade eller malda)

0904 21 10,
ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11, 19

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

— Jordnötter, på annat sätt beredda
eller konserverade

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

(Foder och livsmedel)
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Foder och livsmedel
(avsedd användning)

Sesamfrön

KN-nummer (1)

Taric-under
nummer

1207 40 90
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Ursprungsland

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Nigeria (NG)

Salmonella (13)

50

(PK) Pakistan

Bekämpningsme
delsrester (2)

10

Serbien (RS)

Norovirus

10

Sudan (SD)

Aflatoxiner

50

Sudan (SD)

Salmonella (13)

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

Senegal (SN)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel – färska eller kylda)
Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)
(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
Hallon
(Livsmedel – frysta)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

0811 20 31,
ex 0811 20 11

10

ex 0811 20 19

10

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

— Jordnötter, på annat sätt beredda
eller konserverade

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

(Foder och livsmedel)
Sesamfrön

1207 40 90

(Livsmedel – färska eller kylda)
Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus
spp.) och produkter därav
(Livsmedel)

ex 1207 70 00

10

ex 1106 30 90

30

ex 2008 99 99

50

— Jordnötter, med skal

— 1202 41 00

— Jordnötter, skalade

— 1202 42 00

— Jordnötssmör

— 2008 11 10

— Jordnötter, på annat sätt beredda
eller konserverade

— 2008 11 91,
2008 11 96,
2008 11 98

(Foder och livsmedel)
Rovor (Brassica rapa spp. Rapa)

ex 2001 90 97

11, 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

10

ex 0710 80 59

20

Bekämpningsme
delsrester (2) (14)

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

20

(Livsmedel – beredda eller
konserverade med ättika eller
ättiksyra)
Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)
(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
— Torkade aprikoser

— 0813 10 00

— Aprikoser, på annat sätt beredda
eller konserverade (15)

— 2008 50 61

(Livsmedel)
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Foder och livsmedel
(avsedd användning)

Torkade vindruvor (inklusive torkade
druvor som skurits eller krossats till
en pasta, utan ytterligare behandling)

4
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Ursprungsland

Fara

Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

0806 20 01

Turkiet (TR)

Okratoxin A

5

0805 50 10

Turkiet (TR)

Bekämpningsme
delsrester (2)

10

Turkiet (TR)

Bekämpningsme
delsrester (2) (17)

10

Turkiet (TR)

Bekämpningsme
delsrester (2) (18)

10

Turkiet (TR)

Bekämpningsme
delsrester (2) (19)

50

Uganda (UG)

Salmonella (13)

50

Förenta staterna
(US)

Aflatoxiner

10

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter (16)

50

Vietnam (VN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (20)

50

Vietnam (VN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (20)

50

KN-nummer (1)

Taric-under
nummer

(Livsmedel)
Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)
(Livsmedel – färska, kylda eller
torkade)
Granatäpplen

ex 0810 90 75

30

(Livsmedel – färska eller kylda)
Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10,

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)

0710 80 51

Vinblad

ex 2008 99 99

11, 19

(Livsmedel)
Sesamfrön

1207 40 90

(Livsmedel – färska eller kylda)
— Pistaschmandlar, med skal

— 0802 51 00

— Pistaschmandlar, skalade

— 0802 52 00

— Pistaschmandlar, rostade

— ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

(Livsmedel)

— Torkade aprikoser

— 0813 10 00

— Aprikoser, på annat sätt beredda
eller konserverade (15)

— 2008 50 61

(Livsmedel)
— Korianderblad

— ex 0709 99 90

72

— Basilika (helig, söt)

— ex 1211 90 86

20

— Mynta

— ex 1211 90 86

30

— Persilja

— ex 0709 99 90

40

Okra

ex 0709 99 90

20

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)

ex 0710 80 95

30

(Livsmedel – färska eller kylda
örter)
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Foder och livsmedel
(avsedd användning)

Spanskpeppar (med undantag av
sötpaprika) (Capsicum spp.)
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Fysiska kontrol
ler och identi
tetskontroller
(frekvens
i procent)

Taric-under
nummer

Ursprungsland

Fara

ex 0709 60 99

20

Vietnam (VN)

50

ex 0710 80 59

20

Bekämpningsme
delsrester (2) (20)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Bekämpningsme
delsrester (2) (20)

10

KN-nummer (1)

(Livsmedel – färska, kylda eller
frysta)
Pitahaya (drakfrukt)
(Livsmedel – färska eller kylda)

(1) Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer
anges KN-numret med ”ex”.
(2) Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rå
dets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vege
tabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MSoch LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).
(3) Resthalter av etefon.
(4) Resthalter av amitraz.
(5) Resthalter av tolfenpyrad.
(6) Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inklusive metaboliter in
nehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater
uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid
och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).
(7) Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehål
lande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.
(8) I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer
3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), Iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).
(9) Resthalter av diafentiuron.
(10) Resthalter av karbofuran.
(11) Resthalter av fentoat.
(12) Resthalter av klorbufam.
(13) Referensmetod EN/ISO 6579–1 eller en metod som validerats mot den enligt den senaste versionen av EN/ISO 16140 eller andra liknande proto
koll som är internationellt accepterade.
(14) Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.
(15) Den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel får utföra identitetskontroller och fy
siska kontroller vid behov får utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av den produkten i foder- eller livsmedelsföretaga
rens lokaler i enlighet med artikel 9 i denna förordning.
(16) Referensmetoder: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 eller ISO 5522:1981.
(17) Resthalter av prokloraz.
(18) Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.
(19) Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metrafe
non.
(20) Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och
kvinalfos.”

Förordning 2018/941.

