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BILAGA IV
Information som avses i artiklarna 3 och 4

Stoppa smittsamma djursjukdomar vid gränsen
till EU!
Animaliska produkter kan innehålla
patogener som orsakar smittsamma
djursjukdomar
På grund av risken för att smittsamma sjukdomar förs in i Europeiska unionen (EU) finns det stränga rutiner för införsel
av vissa animaliska produkter till EU. Dessa rutiner gäller inte förflyttningar av animaliska produkter mellan de
27 medlemsstaterna i EU, eller animaliska produkter som kommer från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och
Schweiz.
Alla animaliska produkter som inte överensstämmer med dessa bestämmelser måste lämnas vid gränsen till EU för
destruktion. Om sådana varor inte deklareras kan det leda till böter eller åtal.

1. Små kvantiteter av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter (förutom modersmjölksersättning,
barnmat och specialmat eller särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl)
Du får endast ta in eller skicka kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter för personligt bruk (förutom
modersmjölksersättning, barnmat och specialmat eller särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl) till EU
under förutsättning att produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island och att deras vikt inte över-stiger 10 kg
per person.

2. Modersmjölksersättning, barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl
Du får endast ta in eller skicka modersmjölksersättning, barnmat och specialmat som krävs av medicinska skäl för
personligt bruk till EU under förutsättning att
— produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg per person, och att

— produkterna inte måste kylas före konsumtion,
— det rör sig om förpackade märkesvaror, och
— förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk,
— produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island) och deras
sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg per person, och att

— produkterna inte måste kylas före konsumtion,
— det rör sig om förpackade märkesvaror, och
— förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk.
3. Särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl
Du får endast ta in eller skicka särskilt sällskapsdjursfoder som krävs av medicinska skäl för personligt bruk till EU
under förutsättning att
— produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island och deras sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 10 kg per person, och att

— produkterna inte måste kylas före konsumtion,
— det rör sig om förpackade märkesvaror, och
— förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk,
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— produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island) och deras
sammanlagda kvantitet inte överstiger viktgränsen på 2 kg per person, och att

— produkterna inte måste kylas före konsumtion,
— det rör sig om förpackade märkesvaror, och
— förpackningen inte har brutits, såvida produkten inte är i bruk.
4. Små kvantiteter fiskeriprodukter för eget bruk
Du får endast ta in eller skicka fiskeriprodukter (bl.a. färsk, torkad, tillagad, saltad eller rökt fisk samt vissa skaldjur,
t.ex. räkor, humrar, döda musslor och döda ostron) för personligt bruk till EU under förutsättning att
— färsk fisk är urtagen,
— fiskeriprodukternas vikt, per person, inte överstiger 20 kg eller vikten av en fisk, beroende på vilken vikt som är
högst.
Dessa restriktioner gäller inte fiskeriprodukter från Färöarna eller Island.
5. Små kvantiteter av andra animaliska produkter för eget bruk
Du får endast ta in eller skicka andra animaliska produkter, t.ex. honung, levande ostron, levande musslor och sniglar,
till EU under förutsättning att
— produkterna kommer från Färöarna, Grönland, Island och deras sammanlagda vikt inte överstiger
10 kg per person,
— produkterna kommer från andra länder (dvs. inte från Färöarna, Grönland, Island) och deras
sammanlagda vikt inte överstiger 2 kg per person.

Observera att du får ta in små kvantiteter av animaliska produkter från flera av ovanstående fem kategorier (punkterna 1–5) under förutsättning att de överensstämmer med reglerna i varje berörd punkt.
6. Större kvantiteter animaliska produkter
Du får endast ta med eller skicka större kvantiteter animaliska produkter till EU om de uppfyller kraven för
kommersiella sändningar, vilket omfattar
— intygskraven enligt lämpligt officiellt EG-veterinärintyg,
— uppvisande av varorna, med korrekt dokumentation, vid en godkänd EU-gränsstation för veterinärkontroll när du
anländer till EU.
7. Undantagna animaliska produkter
Följande produkter är undantagna från de bestämmelser som beskrivs ovan:
— Bröd, kakor, kex, choklad och konfektyrer (inklusive sötsaker), ej blandade eller fyllda med köttprodukter.
— Kosttillskott förpackade för slutkonsumenten.
— Köttextrakt och köttkoncentrat.
— Oliver fyllda med fisk.
— Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter.
— Buljong och aromer för soppor, förpackade för slutkonsumenten.
— Alla andra livsmedel som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk eller mjölkprodukter och mindre än
50 % bearbetade ägg- eller fiskeriprodukter.
8. Animaliska produkter från skyddade arter
För vissa skyddade arter kan det finnas ytterligare restriktioner. Så är t.ex. viktgränsen för kaviar från störarter högst
125 g per person.
Del 2: Video
Informationen i del 1 kan förmedlas med hjälp av en video, t.ex. den som Europeiska kommissionen har lagt ut på
följande webbsida:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm

Förordning 519/2013.

