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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 592

om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande
musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför

Europeiska gemenskapen

Given i Helsingfors den 11 juli 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § i
lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säker-
ställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på
sådana fiskeriprodukter och beredda och
bearbetade produkter av dem samt levande
musslor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor som är avsedda som livsmedel och
som importeras till Finland från länder
utanför Europeiska gemenskapen (tredjelän-
der) samt att hindra att vissa djursjukdomar
sprids till Finland vid denna import.
I förordningen bestäms på vilka villkor
fiskeriprodukter och beredda och bearbetade
produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor får
importeras till Finland från tredjeländer.

Förordningen tillämpas även på sådana fis-
keriprodukter och beredda och bearbetade
produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
som från tredjeländer importeras till Finland
via en annan medlemsstat i Europeiska
unionen och vars första mottagare finns i
Finland.
Vid import skall, utöver bestämmelserna i

denna förordning, iakttas vad som bestäms i
de internationella avtal om livsmedel av
animaliskt ursprung som Europeiska gemen-
skapen ingått med tredjeländer.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana
fiskeriprodukter och beredda och bearbetade
produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
som
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1) importeras för proviantering inom båt-
trafik,
2) transporteras genom finskt territorium
till ett tredjeland, eller
3) importeras till Finland för tillfällig
lagring innan de transporteras vidare till
tredjeland.
Förordningen tillämpas inte heller på så-
dana fiskeriprodukter och beredda och bear-
betade produkter av dem samt levande muss-
lor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor som importeras från Andorra, Färö-
arna, Island, Liechtenstein och Norge och
som omfattas av jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om verksamhet vid första
ankomstplatser (118/2006).

3 §

Samband med andra författningar

Bestämmelser om import av fiskeriproduk-
ter och beredda och bearbetade produkter av
dem samt levande musslor, tagghudingar,
manteldjur och havssnäckor och om de krav
som ställs på dessa produkter ingår förutom
i denna förordning dessutom i följande
författningar:
1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 853/2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av ani-
maliskt ursprung, nedan hygienförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung, i
vilken det i artikel 6 förskrivs om allmänna
importvillkor för produkter av animaliskt
ursprung som förs in i gemenskapens område,
i avsnitt I i bilaga II om krav som gäller för
identifieringsmärkning av produkter av ani-
maliskt ursprung, i avsnitt VII i bilaga III om
hygienkrav som gäller för levande musslor
och i avsnitt VIII i bilaga III om hygienkrav
som gäller för fiskeriprodukter,
2) Europarlamentets och rådets förordning
(EG) nr 854/2004 om fastställande av sär-
skilda bestämmelser för genomförande av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livs-
medel, nedan kontrollförordningen gällande
livsmedel av animaliskt ursprung, i vilken det
i kapitel III föreskrivs om allmänna principer
och villkor som gäller för import, om krav
som gäller för produktionsområdena för le-

vande musslor, tagghudingar, manteldjur och
havssnäckor samt om särskilda bestämmelser
för fiskeriprodukter som landas från fiske-
fartyg som seglar under ett tredjelands flagg,
och i bilaga VI om de allmänna krav som
gäller för intyg som skall medfölja ett
importparti med livsmedelsprodukter av ani-
maliskt ursprung,
3) livsmedelslagen (23/2006) och de för-

fattningar som utfärdats med stöd av den,
4) jord- och skogsbruksministeriets förord-

ning om verksamhet vid första ankomstplatser
(118/2006), i vilken föreskrivs om krav på
handlingar och övervakning i fråga om
livsmedel av animaliskt ursprung som leve-
reras från en annan medlemsstat och som
härstammar från ett tredjeland, samt
5) lagen om veterinär gränskontroll

(1192/1996) och jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om veterinär gränskontroll
av animaliska livsmedel och andra varor
(1370/2004), i vilka föreskrivs om veterinär
gränskontroll av livsmedel av animaliskt
ursprung och andra varor som importeras från
tredjeländer.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fiskeriprodukter fiskeriprodukter i en-

lighet med definitionen i punkt 3.1 i bilaga I
till hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung,
2) levande musslor, tagghudingar, mantel-

djur och havssnäckor levande musslor, le-
vande tagghudingar, levande manteldjur och
levande havssnäckor avsedda att användas
som livsmedel,
3) musslor och snäckor som räknas som

icke livsdugliga blötdjur musslor (Bivalvia)
och snäckor (Gastropoda) som inte längre kan
överleva om de återinsätts i sin ursprungliga
miljö, inklusive sådana produkter av dessa
musslor och snäckor som är avsedda för
omedelbar användning som livsmedel eller
vidare bearbetning före användning som
livsmedel,
4) vattenbruksprodukter sådana fiskeripro-

dukter samt levande musslor, tagghudingar,
manteldjur och havssnäckor som föds och

1766 Nr 592



föds upp under kontrollerade förhållanden i
en vattenbruksanläggning,
5) beredda produkter beredda fiskeripro-
dukter i enlighet med definitionen i punkt 3.6
i bilaga I till hygienförordningen gällande
livsmedel av animaliskt ursprung,
6) bearbetade produkter bearbetade fiske-
riprodukter i enlighet med definitionen i
punkt 7.4 i bilaga I till hygienförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung,
7) anläggning anläggning i enlighet med
definitionen i artikel 2.1 punkt c i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 om livsmedelshygien, nedan all-
männa förordningen om livsmedelshygien,
8) ursprungsanläggning en anläggning i en
medlemsstat i Europeiska unionen eller ett
tredjeland där livsmedel av animaliskt ur-
sprung har producerats, framställts eller för-
packats och vars identifieringsmärkning finns
på förpackningen,
9) fabriksfartyg fabriksfartyg i enlighet
med definitionen i punkt 3.2 i bilaga I till
hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung,
10) frysfartyg frysfartyg i enlighet med
definitionen i punkt 3.3 i bilaga I till
hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung,
11) rensning urtagning av fiskens inälvor;
rensning kan dessutom innefatta fjällning,
avlägsnande av huvud eller gälar, flåning och
avlägsnande av fenor,
12) ursprungsland ett tredjeland i vilket
livsmedel av animaliskt ursprung har produ-
cerats, framställts eller förpackats,
13) exportland ett tredjeland där partiet
placerats i det slutliga transportmedlet för
transport till Europeiska gemenskapens om-
råde,
14) proviantering inom båttrafik livsmedel
som är avsedda att under resan förbrukas av
besättningen och passagerarna i båttrafik
mellan Finland och någon annan stat till
vatten belägna utanför medlemsstaternas
kustområden,
15) kommissionen Europeiska gemenska-
pernas kommission,
16) rådet Europeiska unionens råd,
17) medlemsstat en medlemsstat i Euro-
peiska unionen, samt
18) beslut om skyddsåtgärder ett beslut

som kommissionen utfärdar för att begränsa
importen från ett tredjeland med anledning av
en förändrad situation när det gäller djursjuk-
domar eller hälsotillstånd i landet i fråga.
När det i denna förordning hänvisas till

Europeiska gemenskapens rättsakter avses
rättsakten jämte ändringar.

5 §

Allmänna begränsningar av import

Fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
som kan medföra fara för människors eller
djurs hälsa får inte importeras.

2 kap.

Importvillkor som gäller folkhälsan

6 §

Importvillkor för levande musslor, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor med

avseende på folkhälsan

Levande musslor, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor får importeras endast
från länder i enlighet med tabellen i bilaga 2
och de skall härstamma från ett uppfödnings-
område och en anläggning som kommissio-
nen godkänt. Kravet på att uppfödningsom-
rådet skall vara godkänt av kommissionen
gäller dock inte import av frilevande kam-
musslor (Pectinidae).
De produkter som avses i 1 mom. skall

uppfylla kraven i kommissionens importbe-
slut för respektive land enligt tabellen i bilaga
2. Med importpartier skall medfölja ett
hälsointyg gällande folkhälsan i enlighet med
det ifrågavarande importbeslutet av kommis-
sionen; med importpartier från Nya Zeeland
skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som
avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om
hälsointyg för import av levande djur och
animaliska produkter från Nya Zeeland. Till
ovan nämnda hälsointyg som gäller folkhäl-
san skall beträffande de tredjeländer som
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nämns i kommissionens beslut 96/31/EG om
ändring av beslut 93/387/EEG, 93/436/EEG,
93/437/EEG, 93/494/EEG, 93/495/EEG,
94/198/EG, 94/200/EG, 94/269/EG,
94/323/EG, 94/324/EG, 94/325/EG,
94/448/EG, 94/766/EG, 94/777/EG och
94/778/EG om fastställande av särskilda
villkor för import av fiskeri- och vattenbruks-
produkter med ursprung i vissa tredje länder
fogas en deklaration i enlighet med ifråga-
varande beslut. Av hälsointyget för frilevande
kammusslor (Pectinidae) skall dessutom
framgå att musslorna inte är odlade.
För import av vattenbruksprodukter krävs
också att ursprungslandet i bilagan till kom-
missionens beslut 2004/432/EG om godkän-
nande av de planer för kontroll av restsub-
stanser som lagts fram av tredje land i
enlighet med rådets direktiv 96/23/EG anges
som ett land vars plan för kontroll av
restsubstanser är godkänd i fråga om vatten-
bruksprodukter.

7 §

Importvillkor för fiskeriprodukter och be-
redda och bearbetade produkter av dem med

avseende på folkhälsan

Fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem får importeras endast
från länder i enlighet med tabellen i bilaga 1,
dock med undantag för djupfrysta och bear-
betade musslor, tagghudingar, manteldjur och
havssnäckor samt musslor som räknas som
icke livsdugliga blötdjur, vilka får importeras
endast från länder i enlighet med tabellen i
bilaga 2. Fiskeriprodukter och beredda och
bearbetade produkter av dem skall härstamma
från en anläggning, ett fabriksfartyg eller ett
frysfartyg som godkänts av kommissionen.
Dessutom skall djupfrysta och bearbetade
musslor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor härstamma från ett uppfödningsom-
råde som godkänts av kommissionen.
Fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem skall uppfylla kraven
i kommissionens importbeslut för respektive
land i enlighet med bilaga 1, dock med
undantag för djupfrysta och bearbetade muss-

lor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor samt musslor som räknas som icke
livsdugliga blötdjur, vilka skall uppfylla
kraven i det importbeslut som gäller för
respektive land enligt tabellen i bilaga 2. Med
importpartiet skall medfölja ett hälsointyg
gällande folkhälsan i enlighet med ovan
nämnda importbeslut för respektive land; med
importpartier från Nya Zeeland skall dock
medfölja ett i kommissionens beslut
2003/56/EG avsett hälsointyg. Till ovan
nämnda hälsointyg gällande folkhälsan skall
beträffande de tredjeländer som nämns i
kommissionens beslut 96/31/EG fogas en
deklaration i enlighet med ifrågavarande
beslut.
För import av vattenbruksprodukter krävs

också att ursprungslandet i bilagan till kom-
missionens beslut 2004/432/EG anges som ett
land vars plan för kontroll av restsubstanser
är godkänd i fråga om vattenbruksprodukter.

8 §

Importvillkor för adduktorer från frilevande
kammusslor (Pectinidae) med avseende på

folkhälsan

Med avvikelse från 7 § får adduktorer från
frilevande kammusslor (Pectinidae), från
vilka inälvor och gonader har avlägsnats,
importeras endast från länder i enlighet med
tabellen i bilaga 1. Produkterna skall här-
stamma från en anläggning, ett fabriksfartyg
eller ett frysfartyg som godkänts av kommis-
sionen. Produkterna skall för respektive lands
del uppfylla kraven i det importbeslut av
kommissionen som anges i tabellen i bilaga
1 och som omfattar djupfrysta eller bearbe-
tade musslor, och med importpartiet skall
medfölja ett hälsointyg som gäller folkhälsan
i enlighet med importbeslutet; med import-
partier från Nya Zeeland skall dock medfölja
ett i kommissionens beslut 2003/56/EG avsett
hälsointyg. Till ovan nämnda hälsointyg
gällande folkhälsan skall beträffande de tred-
jeländer som nämns i kommissionens beslut
96/31/EG fogas en deklaration i enlighet med
ifrågavarande beslut. Av hälsointyget skall
dessutom framgå att produkterna inte här-
stammar från odlade musslor.
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3 kap.

Importvillkor som gäller djurhälsan

9 §

Importvillkor för levande fisk från vattenbruk
med avseende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är ett
villkor för import av levande fisk som
härstammar från vattenbruk och som är
avsedd att användas som livsmedel direkt
eller efter vidare bearbetning att
1) fisken härstammar från länder som anges
i bilaga I till kommissionens beslut
2003/858/EG, importpartiet åtföljs av ett
djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga II till
kommissionens beslut 2003/858/EG och med
beaktande av bilaga III till beslutet, och fisken
har transporterats under förhållanden som inte
påverkar dess hälsostatus, eller
2) fisken sänds direkt till en av Livsme-
delsäkerhetsverket godkänd importanlägg-
ning för slakt och rensning.
Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall
man se till att levande fiskar inte släpps fria
eller införs i naturliga vatten och att trans-
portvatten från importförsändelser inte kon-
taminerar de naturliga vattnen.
Om importvillkoren för sådana levande
fiskar och deras könsceller som är avsedda för
odling samt för levande fiskar avsedda för
utplantering i dammar och naturliga vatten
föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets
beslut om de krav i fråga om djursjukdomar
som ställs vid import från tredje land av vissa
djur samt embryon och könsceller från dem
(231/1997).

10 §

Importvillkor för levande blötdjur från vat-
tenbruk med avseende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är ett
villkor för import av sådana levande blötdjur
av klassen Bivalvia eller Gastropoda som
härstammar från vattenbruk och som är
avsedda att användas som livsmedel efter
vidare bearbetning att
1) blötdjuren härstammar från länder som
anges i bilaga I till kommissionens beslut

2003/804/EG, importpartiet åtföljs av ett
djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga II till
kommissionens beslut 2003/804/EG och med
beaktande av bilaga III till beslutet, och att
blötdjuren har transporterats under förhållan-
den som inte påverkar deras hälsostatus, eller
2) blötdjuren sänds direkt för vidare bear-

betning till en av Livsmedelssäkerhetsverket
godkänd importanläggning som uppfyller
minimikraven i bilaga V till kommissionens
beslut 2003/804/EG.
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är ett
villkor för import av sådana levande blötdjur
av klassen Bivalvia eller Gastropoda som
härstammar från vattenbruk och som är
avsedda att användas som livsmedel direkt att
1) blötdjuren är förpackade för försäljning

inom detaljhandeln direkt till restauranger
eller slutkonsumenter och förpackningarna är
märkta enligt kraven i artikel 4.2 punkt a i
kommissionens beslut 2003/804/EG, eller
2) blötdjuren sänds direkt för vidare bear-

betning till en av Livsmedelssäkerhetsverket
godkänd importanläggning som uppfyller
minimikraven i bilaga V till kommissionens
beslut 2003/804/EG; blötdjuren får levande
föras bort från importanläggningen endast om
de är förpackade och märkta så som avses i
punkt 1.
Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom.
skall man se till att blötdjur inte släpps fria
eller införs i naturliga vatten och att trans-
portvatten inte kontaminerar de naturliga
vattnen.
Om importvillkoren för levande blötdjur

som importeras för tillväxt, gödning eller
återutläggning föreskrivs i jord- och skogs-
bruksministeriets beslut om de krav i fråga
om djursjukdomar som ställs vid import från
tredje land av vissa djur samt embryon och
könsceller från dem.

11 §

Importvillkor för fiskeriprodukter som här-
stammar från fisk från vattenbruk med av-

seende på djurhälsan

Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är
villkoren för import av sådana fiskeriproduk-
ter som härstammar från fisk från vattenbruk
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och som är avsedda att användas som
livsmedel efter vidare bearbetning att
1) importpartiet åtföljs av ett djurhälsointyg
enligt förlagan i bilaga IV till kommissionens
beslut 2003/858/EG och med beaktande av
bilaga III till beslutet, samt att
2) bearbetningen av fiskeriprodukter från
arter mottagliga för sjukdomarna EHN, ISA,
VHS och IHN sker i en av Livsmedelssä-
kerhetsverket godkänd importanläggning som
uppfyller minimikraven i bilaga VII till
kommissionens beslut 2003/858/EG i det fall
inälvorna inte har tagits ur innan fisken sänts
till Europeiska gemenskapen, eller i det fall
hälsostatusen på ursprungsorten i ett tredje-
land i fråga om sjukdomarna EHN, ISA, VHS
och IHN inte motsvarar hälsostatusen på den
ort där bearbetningen sker.
Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. är
villkoren för import av sådana fiskeriproduk-
ter som härstammar från fisk från vattenbruk
och som är avsedda att användas som
livsmedel direkt att
1) fiskeriprodukterna lämpar sig för för-
säljning inom detaljhandeln till restauranger
eller direkt till slutkonsumenter och är märkta
i enlighet med artikel 6 punkt b i kommis-
sionens beslut 2003/858/EG, samt att
2) importpartiet åtföljs av ett djurhälsointyg
enligt förlagan i bilaga V till kommissionens
beslut 2003/858/EG och med beaktande av
bilaga III till beslutet.
Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom.
skall man se till att fiskeriprodukter som
härstammar från fisk från vattenbruk samt
transportvatten från importförsändelser inte
kontaminerar de naturliga vattnen.

4 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 och 3
kap.

12 §

Införsel för eget bruk samt försändelser till
enskilda

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2
och 3 kap. finns, upp till en viss import-
mängd, bestämmelser om importvillkor och
begränsningar för sådana fiskeriprodukter och

beredda och bearbetade produkter av dem
samt levande musslor, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor som utgör personligt
bagage eller sänds som postpaket till enskilda
i artikel 8 i kommissionens förordning (EG)
nr 136/2004 om veterinärkontroller av pro-
dukter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer.
Med avvikelse från vad som bestäms i 1

mom. föreskrivs om importvillkor för viss
vild orensad fisk samt levande sötvattens-
kräftor i 14 och 15 §.

13 §

Import för användning av ambassader och
internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2
och 3 kap. är import av sådana fiskeripro-
dukter och beredda och bearbetade produkter
av dem samt levande musslor, tagghudingar,
manteldjur och havssnäckor som är avsedda
att användas av ambassader och internatio-
nella organisationer, med undantag för viss
vild orensad fisk samt levande sötvattens-
kräftor för vilka importvillkoren finns i 14
och 15 §, tillåten från länder som anges i
bilaga 1 och 2 till denna förordning.
För import för användning av ambassader

och internationella organisationer krävs det
att importpartiet åtföljs av en handling av
vilken produkternas ursprungsland framgår.
Vid import skall iakttas de beslut om skydds-
åtgärder som avses i 17 § och som utfärdas
med anledning av en förändrad situation i ett
tredjeland när det gäller djursjukdomar, och
utöver det skall i fråga om produkter som
avses i 3 kap. de importvillkor som gäller
djurhälsan i kapitlet i fråga iakttas.

14 §

Import av viss vild orensad fisk

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2
och 3 kap. får vild orensad lax, öring, röding,
harr, siklöja, sik, gädda och piggvar som är
avsedd för Finland importeras bara med
tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.
Ett importtillstånd förutsätter att importen

inte medför fara för människors hälsa eller
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risk för spridning av djursjukdomar. I till-
ståndet skall de nödvändiga importvillkor
som gäller folkhälsan och djurhälsan anges.

15 §

Import av levande sötvattenskräftor

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2
och 3 kap. får levande sötvattenskräftor
avsedda att användas som livsmedel impor-
teras bara med tillstånd av Livsmedelssäker-
hetsverket. Ett importtillstånd förutsätter att
importen inte medför fara för människors
hälsa eller risk för spridning av djursjukdo-
mar. I tillståndet skall de nödvändiga import-
villkor som gäller folkhälsan och djurhälsan
anges.
Om importvillkoren för levande sötvattens-
kräftor som är avsedda för odling, utplante-
ring i naturliga vatten eller förflyttning till
dammar och mindre sjöar och för könsceller
från dem föreskrivs i jord- och skogsbruks-
ministeriets beslut om de krav i fråga om
djursjukdomar som ställs vid import från
tredje land av vissa djur samt embryon och
könsceller från dem.

5 kap.

Övriga bestämmelser

16 §

Språket i intyg och handlingar samt förva-
ringstiden för intyg

Om ett importparti avsett för Finland införs

via en veterinär gränskontrollstation i Finland
får de intyg som avses i denna förordning
avfattas på engelska i stället för på finska eller
svenska.
Importören skall förvara alla intyg och

handlingar som avses i denna förordning i
minst två år efter importen.

17 §

Förändringar i situationen när det gäller
djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i denna
förordning skall de beslut om skyddsåtgärder
som kommissionen utfärdar och som gäller
ursprungs- eller exportlandet iakttas vid im-
port av fiskeriprodukter och beredda och
bearbetade produkter av dem samt levande
musslor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor.

18 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 juli
2006.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets förordning av den
13 juli 2004 om fiskerivaror samt råa
bearbetade och beredda produkter av dem
som importeras från länder utanför Europe-
iska gemenskapen (667/2004).

Helsingfors den 11 juli 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör Leena Eerola
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Bilaga 1 
 
 
Tredjeländer från vilka får importeras fiskeriprodukter och beredda och bearbetade 
produkter av dem, dock med undantag av djupfrysta och bearbetade musslor, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor samt musslor som räknas som icke livsdugliga blöt-
djur 
 
Adduktorer från frilevande kammusslor (Pectinidae) från vilka inälvor och gonader har 
avlägsnats får dock importeras i enlighet med tabellen i denna bilaga 
 

Från följande tredjeländer kan kommissio-
nen godkänna att fiskeriprodukter och bered-
da och bearbetade produkter av dem, dock 
med undantag av djupfrysta och bearbetade 
musslor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor samt musslor som räknas som icke 
livsdugliga blötdjur, importeras till Europe-
iska gemenskapens område. När import från 
ett tredjeland har godkänts finns numret på 
kommissionens beslut för landet i fråga an-
tecknat i tabellen nedan. Från dessa länder 
får fiskeriprodukterna i fråga och beredda 
och bearbetade produkter av dem importeras 
kommersiellt till alla medlemsstater. 

Från de tredjeländer i förteckningen från 
vilka kommissionen inte har godkänt import 
och för vilka det därmed saknas nummer på 
kommissionens beslut kan fiskeriprodukter 
och beredda och bearbetade produkter av 
dem, dock med undantag av djupfrysta och 
bearbetade musslor, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor samt musslor som räk-
nas som icke livsdugliga blötdjur, införas till 
Finland endast som partier som är avsedda 
för personligt bruk och som utgör personligt 
bagage eller sänds som postpaket till enskilda 
i enlighet med artikel 8 i kommissionens för-
ordning (EG) nr 136/2004. 

 
 
Land Kommissionens importbeslut 
Albanien (1) 1995/90/EG 
Algeriet 2005/498/EG 
Angola — 
Antigua och Barbuda (2) 2005/72/EG 
Argentina 1993/437/EEG 
Armenien (3) — 
Australien  1997/426/EG 
Azerbajdzjan (4) — 
Bahamas  2005/499/EG 
Bangladesh 1998/147/EG 
Belize 2003/759/EG 
Benin — 
Brasilien 1994/198/EG 
Bulgarien 2002/472/EG 
Chile 1993/436/EEG 
Colombia 1994/269/EG 
Costa Rica 2002/854/EG 
Ecuador 1994/200/EG 
Egypten  2004/38/EG 
El Salvador 2005/74/EG 
Elfenbenskusten 1996/609/EG 
Eritrea  — 
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Land Kommissionens importbeslut 
Falklandsöarna 1998/432/EG 
Fiji — 
Filippinerna 1995/190/EG 
Franska Polynesien 2003/760/EG 
Förenade Arabemiraten 2003/761/EG 
Förenta staterna 2006/199/EG 
Gabon 2002/26/EG 
Gambia 1996/356/EG 
Ghana 1998/421/EG 
Grenada 2005/500/EG 
Grönland 2002/856/EG 
Guatemala 1998/568/EG 
Guinea (5) 2001/634/EG 
Guyana  2004/40/EG 
Honduras 2002/861/EG 
Hongkong 2005/73/EG 
Indien 1997/876/EG 
Indonesien 1994/324/EG 
Iran 2000/675/EG 
Israel — 
Jamaica 2001/36/EG 
Japan 1995/538/EG 
Jemen 1999/528/EG 
Kamerun — 
Kanada 1993/495/EG 
Kap Verde 2003/763/EG 
Kazachstan 2002/862/EG 
Kenya 2004/39/EG 
Kina 2000/86/EG 
Kongo (6) — 
Kroatien 2002/25/EG 
Kuba 1998/572/EG 
Madagaskar 1997/757/EG 
Malaysia 1996/608/EG 
Maldiverna 1998/424/EG 
Marocko 1995/30/EG 
Mauretanien 1996/425/EG 
Mauritius 1996/276/EG 
Mayotte 2003/608/EG 
Mexiko 98/695/EG 
Mocambique 2002/858/EG 
Myanmar — 
Namibia 2000/673/EG 
Nederländska Antillerna 2003/762/EG 
Nicaragua 2001/632/EG 
Nigeria 1998/420/EG 
Nya Kaldonien 2002/855/EG 
Nya Zeeland 94/448/EG 

2003/56/EG 
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Land Kommissionens importbeslut 
Oman 1999/527/EG 
Pakistan 2000/83/EG 
Panama 1999/526/EG 
Papua Nya Guinea 2002/859/EG 
Peru 1995/173/EG 
Rumänien 2004/361/EG 
Ryssland 1997/102/EG 
Saint Helena — 
Saint Pierre och Miquelon 2003/609/EG 
Salomonöarna — 
Saudiarabien  2005/218/EG 
Schweiz 2002/860/EG 
Senegal 1996/355/EG 
Serbien och Montenegro (7) (8) 2004/37/EG 
Seychellerna 1999/245/EG 
Singapore 1994/323/EG 
Sri Lanka 2003/302/EG 
Surinam 2002/857/EG 
Sydafrika 1996/607/EG 
Sydkore 1995/454/EG 
Taiwan 1994/766/EG 
Tanzania 1998/422/EG 
Thailand 1994/325/EG 
Togo — 
Tunisien 1998/570/EG 
Turkiet 2002/27/EG 
Uganda 2001/633/EG 
Uruguay 1996/606/EG 
Venezuela 2000/672/EG 
Vitryssland — 
Zimbabwe 2004/360/EG 
 
(1) Import av levande fisk som transporteras i vatten är inte tillåten. 
(2) Endast import av levande skaldjur är tillåten.  
(3) Endast import av levande kräftor (Astacus leptodactylus) avsedda för direkt konsumtion 

är tillåten.  
(4) Endast import av kaviar är tillåten. 
(5) Endast följande åtgärder är tillåtna: kylning, djupfrysning, urtagning och avlägsnande av 

huvud. 
(6) Endast import av fiskeriprodukter som fångats, frysts och slutförpackats till sjöss är till-

låten.  
(7) Endast import av vilt levande, hel, färsk fisk fångad i havet är tillåten.  
(8) Ej inbegripet Kosovo enligt Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 

10 juni 1999. 
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Bilaga 2 
 
Tredjeländer från vilka får importeras levande, djupfrysta och bearbetade musslor, 
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt musslor som räknas som icke livsdugli-
ga blötdjur  
 
Adduktorer från frilevande kammusslor (Pectinidae) från vilka inälvor och gonader har 
avlägsnats får dock importeras i enlighet med tabellen i bilaga 1 
 

Från följande tredjeländer kan kommissio-
nen godkänna att levande, djupfrysta och be-
arbetade musslor, tagghudingar, manteldjur 
och havssnäckor samt musslor som räknas 
som icke livsdugliga blötdjur importeras till 
Europeiska gemenskapens område. När im-
port från ett tredjeland har godkänts finns 
numret på kommissionens beslut för landet i 
fråga antecknat i tabellen nedan. Från dessa 
länder får produkterna i fråga importeras 
kommersiellt till alla medlemsstater. 
 
 

Från de tredjeländer i förteckningen från 
vilka kommissionen inte har godkänt import 
och för vilka det därmed saknas nummer på 
kommissionens beslut kan levande, djupfrys-
ta och bearbetade musslor, tagghudingar, 
manteldjur och havssnäckor samt musslor 
som räknas som icke livsdugliga blötdjur in-
föras till Finland endast som partier som är 
avsedda för personligt bruk och som utgör 
personligt bagage eller sänds som postpaket 
till enskilda i enlighet med artikel 8 i kom-
missionens förordning (EG) nr 136/2004. 

 
Land Komissionens importbeslut 
Australien 1997/426/EG 

1997/426/EG 
Chile (1) 1993/436/EG 

1996/675/EG 
Förenta staterna (1) 2006/199/EG 
Grönland — 
Jamaic (2) 2001/36/EG 

2001/37/EG 
Japan (1) 1995/538/EG 

2002/470/EG 
Kanada — 
Marocko 1993/387/EG 

1995/30/EG 
Nya Zeeland 2003/56/EG 
Peru 1995/173/EG 

2004/30/EG 
Sydkorea (1) 1995/453/EG 
Thailand (3) 1994/325/EG 

1997/562/EG 
Tunisien 1998/569/EG 

1998/570/EG 
Turkiet 1994/777/EG 

2002/27/EG 
Uruquay 1996/606/EG 

2002/19/EG 
Vietnam (3) 1999/813/EG 

2000/333/EG 
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(1) Endast import av djupfrysta eller bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och 
havssnäckor är tillåten. 

(2) Endast import av djupfrysta eller bearbetade havssnäckor är tillåten.  
(3) Endast import av produkter som steriliserats och värmebehandlats i enlighet med kraven 

i kommissionens beslut 2003/774/EG är tillåten. 
 



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 593

om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för
ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på

universitetsnivå år 2006

Given i Helsingfors den 13 juli 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 februari 2006 om grunderna

för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på
universitetsnivå år 2006 (114/2006) 1 § 1 och 2 mom. som följer:

1 §

Utbildning vid universitetssjukhus

Den ersättning för kostnader för läkar- och
tandläkarutbildning som betalas till en sam-
kommun som är huvudman för ett universi-
tetssjukhus uppgår till 61 200 euro för en
enhet beräknad enligt det sammanlagda me-
deltalet medicine licentiatexamina och odon-
tologie licentiatexamina och nya studerande.
Ersättningen för varje specialläkarexamen
och specialtandläkarexamen är 61 200 euro.

Den ersättning som betalas för en speciallä-
karexamen som avses i 3 a § 2 mom. i den
genom förordningen om specialläkarexamen
(678/1998) upphävda förordningen om spe-
cialläkarexamen (691/1985), nedan den upp-
hävda förordningen, är dock 23 000 euro.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 18 juli
2006.
Förordningen tillämpas på ersättningar som

betalas för år 2006.

Helsingfors den 13 juli 2006

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman Päivi Kaartamo

1779



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 594

om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Utfärdat i Helsingfors den 11 juli 2006

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskriftssam-
ling nr utfärdat träder i kraft

JSMf om upphävning av jord- och skogs-
bruksministeriets beslut 779/1994 av fo-
der1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64/06 11.7.2006 1.8.2006

JSMf om upphävning av jord- och skogs-
bruksministeriets förordning 1239/2000 om
animalisk protein och foderfabrikat inne-
hållande sådant2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65/06 11.7.2006 1.8.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling.
Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,
(Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Helsingfors den 11 juli 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Taina Sahin
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