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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskon-

troll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av ani-

maliska livsmedel och andra varor (1370/2004) bilaga 1, 3 och 10, av dem bilaga 1 och 3
sådana de lyder delvis ändrade i förordning 703/2007, som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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203/2016  
Bilaga 1

GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, STA-
TIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM
KONTROLLERAS VID STATIONERNA

Tullanstalt
som utgör gräns-
övergångsställe

Kommun där
gränskont-
rollstationen 
finns

Öppettider Livsme-
del som 
kontrol-
leras

Andra varor 
som kontrol-
leras

TRA-
CES-
kod

Helsingfors/ham-
nen

Helsingfors 8.00–15.45 
mån.–fre.

Bara för-
packade 
livsmedel

Andra varor 
som förvaras 
i rumstempe-
ratur

FI HEL 
1

Helsingfors-
Vanda/flygplatsen

Vanda 8.00–15.45 
mån.–fre.

Bara för-
packade 
livsmedel

Bara förpac-
kade andra 
varor

FI HEL 
4

Fredriks-
hamn/hamnen

Fredrikshamn 8.00–15.45 
mån.–fre.

Bara för-
packade 
livsmedel

Bara förpac-
kade andra 
varor

FI HMN 
1

Vaalimaa/landsvä-
gen

Vederlax 9.00–14.45 
mån., tors., 
fre.

Bara för-
packade 
livsmedel

Alla andra 
varor

FI VLA 
3
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Bilaga 3

LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM ÄR UNDERSTÄLLDA VETERINÄR
GRÄNSKONTROLL SAMT IMPORTPARTIER SOM INTE OMFATTAS AV
KONTROLL

A. LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOMGÅR VETERINÄR
GRÄNSKONTROLL

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas

1. på de livsmedel och andra varor som ingår i bilaga I till kommissionens beslut
2007/275/EG om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gräns-
kontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG, och 

2. på sammansatta produkter

a) som innehåller bearbetade köttprodukter,

b) vars innehåll till minst hälften består av andra bearbetade produkter av animaliskt urs-
prung än bearbetade köttprodukter, eller

c) som inte innehåller bearbetade köttprodukter, men vars innehåll till mindre än hälften
består av bearbetade mjölkprodukter som inte uppfyller kraven i punkt B.1.

B. IMPORTPARTIER SOM INTE GENOMGÅR VETERINÄR GRÄNSKONT-
ROLL

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas inte

1. på sammansatta produkter som inte alls innehåller köttprodukter och vars innehåll till
mindre än hälften består av andra bearbetade produkter än bearbetade köttprodukter, un-
der förutsättning att dessa sammansatta produkter

a) är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet under bearbetningsprocessen
tydligt har genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt rå-
material har denaturerats,

b) tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,

c) är säkert förpackade eller inneslutna i rena behållare, 

d) är märkta på ett av medlemsstatens officiella språk och importpartiet åtföljs av ett han-
delsdokument, så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information om den
sammansatta produktens art, mängd och antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare
och beståndsdelar, och

e) den mjölkprodukt som ingår i de sammansatta produkterna härrör från ett land som
nämns i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälso-
villkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unio-
nen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel och
mjölkprodukten har värmebehandlats på det sätt som krävs enligt bilagan, 
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2. på de livsmedel och andra varor som avses i bilaga II till kommissionens beslut
2007/275/EG, 

3. på de livsmedel och andra varor som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EG)
nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt
ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004, 

4. på de livsmedel och andra varor som diplomatiska representationer eller sådana inter-
nationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk,
och

5. på sådana livsmedel i transportmedel för idkande av internationell trafik som är avsedda
för besättningen och passagerarna, förutsatt att de inte förs in på unionens territorium; om
livsmedel som avses i denna punkt lossas ur transportmedlet, ska de destrueras eller an-
vändas på det sätt som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda pro-
dukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter); livsmedlen kan dock inom ett
och samma tullområde överflyttas direkt från ett transportmedel som idkar internationell
trafik till ett annat under tullövervakning. 

C. PROVPARTIER

Bestämmelser om sådana produkter som importeras som prover och som inte genomgår
veterinär gränskontroll finns i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomfö-
rande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestäm-
melser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vis-
sa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller
vid gränsen. 
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Bilaga 10

MINIMIKRAV SOM STÄLLS PÅ IMPORTPARTIER SOM TRANSITERAS
GENOM UNIONENS TERRITORIUM, LAGRAS ELLER ÄR AVSEDDA FÖR
PROVIANTERING I UTRIKESFART

I fråga om de minimikrav som gäller importpartier bestående av kött, bearbetade produk-
ter av kött, sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade
magar, urinblåsor eller tarmar, mjölk eller mjölkbaserade produkter, sammansatta produk-
ter som innehåller mjölkbaserade produkter, animaliska biprodukter eller därav framstäl-
lda produkter som levereras till unionens territorium i syfte att
a) transiteras genom unionens territorium till ett tredjeland,
b) lagras i frilager eller frizon som avses i 24 § 1 mom. innan partiet transporteras till ett
tredjeland, eller
c) levereras för proviantering i båttrafik i utrikesfart direkt eller via ett lager för provian-
teringslivsmedel som avses i 37 § 1 mom. eller ett mellanlager som avses i 38 §
föreskrivs som följer: 

1. bestämmelser om de krav som ställs på rött kött samt på kött och malet kött av hägnade
och frilevande hov- och klövdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om
fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det
är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för ve-
terinärintyg,

2. bestämmelser om de krav som ställs på kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjä-
derfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt finns i kommissionens förordning (EG) nr
798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller
delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras
genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg,

3. bestämmelser om de krav som ställs på kött och malet kött av hägnade kaniner, vilda
harar och kaniner samt andra vilda landlevande däggdjur finns i kommissionens förord-
ning (EG) nr 119/2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av
tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och
kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för vete-
rinärintyg,

4.köttberedningar ska uppfylla villkoren i artikel 4 a i kommissionens beslut 2000/572/EG
om fastställande av villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg för import av
köttberedningar till gemenskapen från tredjeland,

5. köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar ska uppfylla villko-
ren i artikel 5 i kommissionens beslut 2007/777/EG om djur- och folkhälsovillkor och för-
lagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade
magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av bes-
lut 2005/432/EG,

6.saltade eller torkade tarmar ska uppfylla villkoren i artikel 1a i kommissionens beslut
2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtar-
mar, 
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7. bestämmelser om de krav som ställs på sammansatta produkter som innehåller köttpro-
dukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar finns i kommissionens
förordning (EU) nr 28/2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering
genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG
och förordning (EG) nr 1162/2009,

8. andra importpartier med kött och bearbetade produkter av kött än sådana som avses i
1–7 punkten ska åtföljas av en handling av vilken framgår produkternas ursprungsland, 

9. bestämmelser om de krav som ställs på mjölk och mjölkbaserade produkter finns i kom-
missionens förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren
för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk
och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel,

10. bestämmelser om de krav som ställs på sammansatta produkter som innehåller mjölk-
baserade produkter finns i kommissionens förordning (EU) nr 28/2012, 

11. bestämmelser om de krav som ställs på animaliska biprodukter och därav framställda
produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och i kom-
missionens förordning (EU) nr 142/2011.
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