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Importkontroll av ekologiska produkter
I Finland övervakas ekologisk produktion av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira), Livsmedelverket och Tullen. Tullen övervakar import av ekologiskt
producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och
plantmaterial från länder utanför EU.
Importen av ekologiska produkter från länder utanför EU kräver alltid att importören
omfattas av övervakningen av ekologisk produktion. Mera information om
övervakningssystemet för ekoproduktion finns på Livsmedelsverkets webbplats.
Importören ska innan importverksamheten inleds försäkra sig om att den ekoprodukt som
kommer att importeras och övervakningen av den i produktionslandet stämmer överens
med EU-rättsakter. Detta betyder att alla aktörer och kontrollinstanser som har med
produktion och tillverkning av den berörda produkten att göra ska omfattas av
övervakningen enligt EU-rättsakter i det tredje landet. Då finns exportlandet och de
ekoprodukter som importeras samt villkoren för produktionen och övervakningen nämnda i
kommissionens förteckning över godkända tredje länder eller i kommissionens förteckning
över godkända kontrollinstanser.
Varje importförsändelse kontrolleras i samband med förtullningen, när importören anhåller
om tillstånd att frigöra sina importerade ekoprodukter till fri omsättning på EU:s inre
marknad. Kontrollen genomförs alltid när ekoprodukter importeras från länder utanför EU. I
samband med kontrollen måste importören för tullen uppvisa försändelsens
kontrollcertifikat (eCOI), som ska vara i elektronisk form i TracesNT-systemet. För detta
behöver importören åtkomsträtt till TracesNT-systemet. Rättigheten söks hos den
myndighet som övervakar importen – ta kontakt med luomuelintarvike@ruokavirasto.fi .
Kontrollen av varje importförsändelse innan importen garanterar en inbördes ärlig
konkurrens mellan ekoaktörer och att konsumenterna ska kunna lita på att de
införskaffade ekoprodukterna är ekologiskt producerade.
Obs: Island, Liechtenstein och Norge hör till det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och omfattas därför inte av EU:s bestämmelser om import av
ekoprodukter.
På Livsmedelsverkets webbplats finns en allmän anvisning för importörer av ekoprodukter:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanforeu/ekoprodukter/
Ekologiskt producerade alkoholdrycker
Tullens uppgift är att övervaka importen av ekologiskt producerade alkoholdrycker från
tredje land så som förordningen om ekologiska produkter föreskriver.
Valvira övervakar näringsidkare som idkar produktion, partihandel, lagring, marknadsföring
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och import av ekologiskt producerade alkoholdrycker från tredjeländer. Mera information
finns på Valviras webbplats: https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol/tillsyn/ekologiskproduktion.
Eftersom alkoholdrycker anses som livsmedel i lagstiftningen om ekoprodukter, omfattas
importen av dem också av Livsmedelsverkets ovannämnda allmänna anvisning om import.
Vid import av ekoalkoholdrycker gäller också vad som sägs i restriktionshandbokens
avsnitt gällande alkohol.
Tulldeklaration för ekoprodukter
Importören ska se till att det i tulldeklarationen (elektronisk deklaration eller SAD-blankett)
och i fakturan och andra kommersiella dokument tydligt anges att det är fråga om
ekoprodukter. I den elektroniska deklarationen eller SAD-blanketten ska man ange
dokumentkoden för ekologiska produkter C644 och t.ex. ”ekologisk produkt” eller
”ekologiskt producerad”. Om man i tulldeklarationen inte anger att produkterna är
ekologiskt producerade behandlar Tullen produkterna som vanliga produkter och
kontrollerar inte produkterna och importverksamheten enligt lagstiftningen om ekologiska
produkter. Importören kan därefter inte som ekoprodukter behandla och/eller
marknadsföra produkter som förtullats som vanliga produkter fastän importören i efterhand
skulle kunna visa upp ett kontrollcertifikat gällande försändelsen. Importören ska således
själv se till att produkterna tulldeklareras som ekoprodukter och att de dokument som
krävs vid import visas upp för tullmyndigheten.
Den viktigaste lagstiftningen på ekoområdet presenteras på jord- och
skogsbruksministeriets webbplats http://mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto

