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Statens jordbruksverks föreskrifter
om kontroll av färska frukter och grönsaker;
beslutade den 21 december 1994
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § 10 förordningen
(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om kontroll av färska frukter och
grönsaker finns i
1. rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den
gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker,1
2. kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 av den 29 juli 1992 om
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker,2
3. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, samt
4. förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Anmälan
2 § För förandet av sådant register som avses i artikel 11.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 och för sådan överensstämmelsekontroll som avses i artikel 1 i förordningen skall näringsidkare och
importörer av färska frukter och grönsaker anmäla sin verksamhet till
Statens jordbruksverk. Anmälningsskyldigheten skall dock inte gälla
näringsidkare som endast driver detaljhandel.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket faställd blankett.3

1 EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.
2 EGT nr L 219, 4.8.1992, s. 9.
3 E11.10.
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Näringsidkare och importörer vars verksamhet är i drift vid denna
författnings ikraftträdande skall inge anmälan senast två månader efter
ikraftträdandet. I övrigt skall anmälan ges in inom en månad efter idrifttagandet av verksamheten.
3 § Näringsidkare och importör som upphör med verksamheten eller del av
den skall omedelbart göra anmälan härom till Jordbruksverket.
Överensstämmelsekontroll (kvalitetskontroll)
4 § Ansökan om sådan befrielse från kontroll som avses i artikel 6.1 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 skall ges in till Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping.
Ansökan skall innehålla en försäkran om att de produkter som avyttras
håller en jämn kvalitet samt uppgifter om:
1. Kontrollpersonalens utbildning,
2. utrustning för beredning och förpackning av produkterna,
3. utrustning för att vid behov förhandskyla produkterna innan transport, och
4. register för verksamheten.
5 § Meddelad befrielse skall, om näringsidkaren efter kontroll visar sig
uppfylla villkoren i artikel 6.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92,
förlängas ytterligare ett år. Sådan förlängning skall meddelas skriftligen
under december månad innan det år för vilket förlängningen skall gälla.
Export och import
6 § Export av färska frukter och grönsaker till ett land, som inte är medlem i
Europeiska unionen (EU), skall anmälas till Jordbruksverket senast klockan
09.00 dagen före avsändningen. För produkter, som skall avsändas på en
söndag eller helgdag, skall anmälan dock vara Jordbruksverket tillhanda
senast klockan 09.00 sista vardagen före avsändningsdagen.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett.4
7 § Import av färska frukter och grönsaker från land, som inte är medlem i
EU, skall anmälas till Jordbruksverket senast 24 timmar innan produktens
ankomst till gränskontrollplats.
Anmälan skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett.5

4 E11.11.
5 E11.12.
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Överensstämmelsekontroll sker vid följande gränskontrollplatser:
Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.
Efter överenskommelse kan överensstämmelsekontroll även ske på
annan ort.
------------------------Denna författning träder i kraft den dag Jordbruksverket bestämmer.

SVANTE ENGLUND

Lars-Hugo Svensson
(Växtodlingsenheten)
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