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om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och
beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, mantel-

djur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och

bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006) rubriken och 1, 2 och
6—8 §, av dem 6 och 7 § sådana de lyder i förordning 699/2007 samt 1 och 8 § sådana de lyder
i förordning 82/2010, som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller

bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säker-
ställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på
sådana fiskeriprodukter och beredda och be-
arbetade produkter av dem, levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
samt sammansatta produkter som innehåller
bearbetade fiskeriprodukter som är avsedda

som livsmedel och som importeras till Fin-
land från länder utanför Europeiska unionen
(tredjeländer) samt att hindra att vissa djur-
sjukdomar sprids till Finland vid denna im-
port.

I förordningen bestäms på vilka villkor
fiskeriprodukter och beredda och bearbetade
produkter av dem, levande musslor, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor samt
sammansatta produkter som innehåller bear-
betade fiskeriprodukter får importeras till
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Finland från tredjeländer. Förordningen til-
lämpas även på sådana fiskeriprodukter och
beredda och bearbetade produkter av dem,
levande musslor, tagghudingar, manteldjur
och havssnäckor samt sammansatta produkter
som innehåller fiskeriprodukter som från
tredjeländer importeras till Finland via en
annan medlemsstat och vars första mottagare
finns i Finland. I förordningen föreskrivs
också om djurhälsokraven i fråga om import
av vattenbruksdjur och produkter från vatten-
bruksdjur som är avsedda för proviantering
inom båttrafik, för transitering genom finskt
territorium till ett tredjeland eller för tillfällig
lagring i Finland innan vidare tranport till ett
tredjeland.

Vid import ska, utöver bestämmelserna i
denna förordning, iakttas vad som bestäms i
de internationella avtal om livsmedel av ani-
maliskt ursprung som Europeiska unionen in-
gått med tredjeländer.

2 §

Avgränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte, med un-
dantag av vattenbruksdjur och produkter från
vattenbruksdjur som nämns i 1 §, på sådana
fiskeriprodukter och beredda och bearbetade
produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
samt sammansatta produkter som innehåller
fiskeriprodukter, som

1) importeras för proviantering inom båt-
trafik,

2) transporteras genom finskt territorium
till ett tredjeland, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lag-
ring innan de transporteras vidare till tredje-
land.

Förordningen tillämpas inte heller då fiske-
riprodukter och beredda och bearbetade pro-
dukter av dem, levande musslor, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor samt
sammansatta produkter som innehåller fiske-
riprodukter förs in från ett land utanför Euro-
peiska unionen som har en på Europeiska
unionens lagstiftning eller på ett med unionen
ingånget avtal grundad rätt att verka på unio-
nens inre marknad.

6 §

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

Levande musslor, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor får importeras endast
från sådana tredjeländer som anges i bilaga I
till kommissionens beslut 2006/766/EG om
fastställande av en förteckning över de tredje-
länder och delar av tredjeländer från vilka
import av musslor, tagghudingar, manteldjur,
marina snäckor och fiskeriprodukter är tillå-
ten.

Bestämmelser om det hälsointyg som av-
ser folkhälsan och djurhälsan som ska använ-
das vid import av levande musslor finns i
tillägg V till bilaga VI till kommissionens
förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämp-
ningsåtgärder för vissa produkter enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 och för genomförandet av offent-
liga kontroller enligt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, om undantag från Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 och om ändring av förordningarna
(EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004,
nedan verkställighetsförordningen. Med im-
portpartier från Nya Zeeland skall dock med-
följa ett sådant hälsointyg som avses i kom-
missionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg
för import av levande djur och animaliska
produkter från Nya Zeeland.

Ett villkor för import av vattenbrukspro-
dukter är också att ursprungslandet i bilagan
till kommissionens beslut 2011/163/EU om
godkännande av planer för kontroll som lagts
fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29
i rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land
vars plan för kontroll av restsubstanser är
godkänd i fråga om vattenbruksprodukter.

7 §

Importvillkor för fiskeriprodukter och
beredda och bearbetade produkter av dem

Fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem får importeras endast
från de tredjeländer som anges i bilaga II till
kommissionens beslut 2006/766/EG, med un-

2 174/2012



dantag för djupfrysta och bearbetade musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
vilka får importeras endast från de länder
som anges i bilaga I till beslutet.

Bestämmelser om det hälsointyg som av-
ser folkhälsan och djurhälsan som skall an-
vändas vid import av fiskeriprodukter före-
skrivs i tillägg IV till bilaga VI till verkstäl-
lighetsförordningen. Med avvikelse från
nämnda hälsointyg ska den del av intyget
som avser folkhälsan, när det gäller import av
fiskeriprodukter från Förenta staterna, vara
förenlig med kommissionens beslut
2006/199/EG om särskilda villkor för import
av fiskeriprodukter från Förenta staterna och
med importpartier från Nya Zeeland ska dock
medfölja ett sådant hälsointyg som avses i
kommissionens beslut 2003/56/EG.

För import av vattenbruksprodukter krävs
också att ursprungslandet i bilagan till kom-
missionens beslut 2011/163/EU anges som

ett land vars plan för kontroll av restsubstan-
ser är godkänd i fråga om vattenbruksproduk-
ter.

8 §

Importvillkor för sammansatta produkter som
innehåller bearbetade fiskeriprodukter

Bestämmelser om villkor som ställs på im-
port av sammansatta produkter vars innehåll
till minst hälften består av bearbetade fiskeri-
produkter finns i kommissionens förordning
(EU) nr 28/2012 om fastställande av intygs-
krav för import till och transitering genom
unionen av vissa sammansatta produkter och
om ändring av beslut 2007/275/EG och för-
ordning (EG) nr 1162/2009.

Denna förordning träder i kraft den 26
april 2012.

Helsingfors den 12 april 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Leena Salin
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