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som importeras från länder utanför Europeiska unionen

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § i
lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), sådana paragraferna lyder delvis ändrade i lag
397/1998:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms på vilka villkor
fågelägg, äggprodukter och sammansatta pro-
dukter som innehåller äggprodukter får im-
porteras till Finland från länder utanför Euro-
peiska unionen (tredjeländer). Förordningen
tillämpas även på sådana importpartier med
fågelägg, äggprodukter och sammansatta pro-
dukter som innehåller äggprodukter som från
tredjeländer importeras till Finland via en
annan medlemsstat och vars första mottagare
finns i Finland. I förordningen bestäms också
om djurhälsokraven i fråga om sådana im-
portpartier med fågelägg, äggprodukter och
sammansatta produkter som innehåller ägg-
produkter som är avsedda för proviantering

inom båttrafik och för transitering genom
finskt territorium.

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 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då fågel-
ägg, äggprodukter och sammansatta produk-
ter som innehåller äggprodukter förs in från
ett sådant land utanför Europeiska unionen
som har en på Europeiska unionens lagstift-
ning eller på ett med unionen ingånget avtal
grundad rätt att verka på unionens inre mark-
nad.
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3 §

Samband med andra författningar

Bestämmelser om import av fågelägg och
äggprodukter samt sammansatta produkter
som innehåller äggprodukter, och om de krav
som ställs på fågelägg och äggprodukter samt
sammansatta produkter som innehåller ägg-
produkter, ingår förutom i denna förordning
dessutom i följande författningar och rättsak-
ter:

1) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,

2) 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,

3) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 854/2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livs-
medel,

4) livsmedelslagen (23/2006) och de för-
fattningar som utfärdats med stöd av den,

5) kommissionens förordning (EG) nr
1688/2005 om tillämpningen av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 gällande särskilda salmonellagaran-
tier för sändningar till Finland och Sverige av
vissa köttsorter och ägg, samt

6) lagen om veterinär gränskontroll
(1192/1996) och jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om veterinär gränskontroll
av animaliska livsmedel och andra varor
(1370/2004).

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fågelägg ägg i enlighet med definitio-

nen i punkt 5.1 i bilaga I till hygienförord-
ningen gällande livsmedel av animaliskt ur-
sprung samt ägg av vilda fåglar,

2) äggprodukter äggprodukter i enlighet
med definitionen i punkt 7.3 i bilaga I till
hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung samt äggprodukter som
tillverkats av ägg från vilda fåglar,

3) sammansatt produkt livsmedel som
innehåller både bearbetade produkter av ani-
maliskt ursprung och produkter av vegetabi-
liskt ursprung och som omfattar livsmedel
från första bearbetningsled som utgör en inte-
grerad del av produktionen av slutprodukten,

4) import leverans av ett importparti till
Europeiska unionens territorium eller mark-
nad,

5) transitering transport av ett importparti
genom Europeiska unionens område vidare
till ett tredjeland antingen direkt eller efter
tillfällig lagring,

6) proviantering inom båttrafik livsmedel
som är avsedda att under resan förbrukas av
besättningen och passagerarna på fartyg i in-
ternationell yrkesmässig trafik,

7) kommissionen Europeiska kommissio-
nen,

8) rådet Europeiska unionens råd,
9) medlemsstat en medlemsstat i Europe-

iska unionen, och
10) 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 unionens rättsakter avses rättsak-
ten jämte ändringar.

5 §

Allmänna import- och transiteringsvillkor för
fågelägg, äggprodukter och sammansatta
produkter som innehåller äggprodukter

Sådana fågelägg,      äggprodukter    eller
sammansatta produkter som innehåller ägg-
produkter som medför fara för människors
eller djurs hälsa får inte importeras eller
transiteras via Finland till ett tredjeland.

Det är förbjudet att till Finland importera
ägg och äggprodukter samt sammansatta pro-
dukter som innehåller äggprodukter från
vilda fåglar och att transitera dem via Fin-
lands territorium.

Trots bestämmelserna i denna förordning
ska vid import och transitering dessutom
iakttas de beslut om skyddsåtgärder som
kommissionen utfärdar.
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6 §

Import- och transiteringsvillkor för fågelägg
och äggprodukter

Bestämmelser om villkor som ställs på im-
port och transitering av fågelägg och äggpro-
dukter finns i kommissionens förordning
(EG) nr 798/2008 om fastställande av en för-
teckning över tredjeländer, områden, zoner
eller delområden från vilka fjäderfä och fjä-
derfäprodukter får importeras till och transi-
teras genom gemenskapen samt kraven för
veterinärintyg.

Vid sådan import krävs det dessutom att
fågeläggen eller de ägg som används som
råvara i äggprodukter härrör från en med-
lemsstat eller från ett sådant tredjeland som i
bilagan till kommissionens beslut
2011/163/EU om godkännande av planer
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 restsub-
stanser är godkänd i fråga om ägg.

Importpartier med äggprodukter från Nya
Zeeland ska dock åtföljas av ett sådant vete-
rinärintyg som avses i kommissionens beslut
2003/56/EG om hälsointyg för import av le-
vande djur och animaliska produkter från
Nya Zeeland, och med vilket det bekräftas att
importvillkoren uppfylls.

Denna paragraf tillämpas inte på ägg och
äggprodukter från vilda fåglar, för vilka im-
port- och transiteringsvillkoren finns i 5 §.

7 §

Import- och transiteringsvillkor för samman-
satta produkter som innehåller äggprodukter

Bestämmelser om villkor för import och
transitering av sammansatta produkter som
innehåller äggprodukter finns i kommissio-
nens förordning (EU) nr 28/2012 om faststäl-
lande av intygskrav för import till och transi-
tering genom unionen av vissa sammansatta
produkter och om ändring av beslut
2007/275/EG och förordning (EG) nr
1162/2009.

Vid sådan import krävs det dessutom att de
ägg som används som råvara i sammansatta
produkter som innehåller äggprodukter härrör

från ett medlemsland eller från ett sådant
tredjeland som i bilagan till kommissionens
beslut 2011/163/EU anges som ett land vars
plan för kontroll av restsubstanser har god-
känts i fråga om ägg.

8 §

Införsel av fågelägg, äggprodukter och
sammansatta produkter som innehåller

äggprodukter för eget bruk samt försändelser
till enskilda

Bestämmelserna i 6 och 7 § tillämpas inte
på partier av icke-kommersiell natur med få-
gelägg, äggprodukter eller sammansatta pro-
dukter som innehåller äggprodukter, när par-
tierna utgör personligt bagage eller sänds
som postpaket till enskilda. Bestämmelser
om importvillkor och begränsningar i fråga
om sådana partier finns i kommissionens för-
ordning (EG) nr 206/2009 om införsel för
personligt bruk till gemenskapen av produk-
ter av animaliskt ursprung och om ändring av
förordning (EG) nr 136/2004.

9 §

Import av fågelägg, äggprodukter och
sammansatta produkter som innehåller

äggprodukter för användning av ambassader
och internationella organisationer

Trots bestämmelserna i 6 och 7 § får så-
dana fågelägg, äggprodukter och samman-
satta produkter som innehåller äggprodukter
som är avsedda att användas av ambassader
och internationella organisationer importeras
från de tredjeländer eller delar av tredjeländer
som anges i kolumn 1 och 3 i tabellen i del 1
i bilaga I till kommissionens förordning (EG)
nr 798/2008. Importpartiet ska åtföljas av ett
veterinärintyg som innehåller garantier för
djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i rådets
direktiv 2002/99/EG om fastställande av
djurhälsoregler för produktion, bearbetning,
distribution och införsel av produkter av ani-
maliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel.
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10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2015.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning om få-
gelägg, äggprodukter och sammansatta pro-
dukter som innehåller äggprodukter som im-
porteras från länder utanför Europeiska unio-
nen (895/2006).

Helsingfors den 15 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör Satu Räsänen
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