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Liite 1 
 

RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN  
AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA 

MUUT TUOTTEET 
 
Rajanylitys-
paikkana toi-
miva tullitoimi-
paikka 

Raja-
tarkastus-
aseman si-
jaintikunta 

Aukioloajat Tarkastettavat 
elintarvikkeet 

Tarkastettavat 
muut tuotteet 

ANIMO-
koodi 

Helsinki/ 
satama 

Helsinki 8.00—16.15
ma—pe 

Kaikki elin- 
tarvikkeet 

Huoneenlämmössä 
säilytettävät muut 
tuotteet 

14.001.99

Helsinki- 
Vantaa/ 
lentoasema 

Vantaa 8.00—16.15
ma—pe 

Vain pakatut 
elintarvikkeet 

Vain pakatut 
muut tuotteet 

14.101.99

Kotka/ 
satama 

Kotka 8.00—16.15
ma—pe 

Vain pakatut 
elintarvikkeet 

Vain pakatut 
muut tuotteet 

14.005.99

Hamina/ 
satama 

Hamina 8.00—16.15
ma—pe 

Vain pakatut 
elintarvikkeet 

Vain pakatut 
muut tuotteet 

14.205.99

Vaalimaa/ 
maantie 

Virolahti 8.00—16.15
ma—pe 

Kaikki elin- 
tarvikkeet 

Kaikki muut 
tuotteet 

14.105.99

Raja- 
Jooseppi/ 
maantie 

Inari 8.00—16.15
ma—pe 

Kaikki elin- 
tarvikkeet 

Kaikki muut 
tuotteet 

14.112.99
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Liite 2 
 

TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS 
 

Tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkas-
tus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä 
tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkas-
tukseen.  

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydes-
tä. 
 
A. Asiakirjojen tarkastus  
 

Tarkastetaan, että tuontiasiakirjat täyttävät 
seuraavat vaatimukset:  

1. Tuontiasiakirjat ovat alkuperäisiä.  
2. Tuontiasiakirjoihin merkitty tuontierän 

viejämaa on sellainen kolmas maa tai kol-
mannen maan osa, josta, ottaen huomioon 
tuontierän aiotun määränpään, kyseisen tuon-
tierän tuonti tai pääsy yhteisön alueelle tai 
määränpäänä olevaan jäsenvaltioon on sallit-
tu. 

3. Tuontiasiakirjoihin on tuontierän vas-
taanottajaksi merkitty yksi maahantuoja. 

4. Yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettu-
jen tuontierien mukana olevien tuontiasiakir-
jojen muoto ja sisältö täyttävät yhteisön lain-
säädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa 
määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön vaatimukset.  

Kolmanteen maahan tai ulkomaan laivalii-
kenteen muonitukseen tarkoitettujen tuon-
tierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädän-
nön vaatimusten tai näiden puuttuessa asian-
omaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädän-
nön vaatimuksia, mukana olevat tuontiasia-
kirjat tai niiden oikeaksi todistetut käännök-
set on kirjoitettu eläinlääkinnällisen rajatar-
kastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisella 
kielellä. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
määräyksiä tuontiasiakirjojen muodosta ja si-
sällöstä. 

5. Yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettu-
jen tuontierien mukana olevat tuontiasiakirjat 
koostuvat yhdestä arkista ja kaikki asiakoh-
dat on täytetty kokonaan. Mikäli tuontiasia-
kirja todistusmallin rakenteesta johtuen käsit-
tää useamman sivun, on nämä sivut oltava si-
ten merkittyjä, ettei ole epäselvyyttä niiden 

yhteenkuuluvuudesta eikä todistukseen kuu-
luvien sivujen lukumäärästä. 

6. Tuontiasiakirjojen päiväys vastaa sitä 
päivämäärää, jolloin tuontierä on lastattu 
toimitettavaksi yhteisön alueelle.  

7. Vaadittavat tuontiasiakirjat ovat kol-
mannen maan virkaeläinlääkärin tai muun 
toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittamia. 
Allekirjoittajan nimen selvennys ja virka-
asema on merkitty isoilla kirjaimilla. Terve-
ysmerkin tai viejämaan virallisen leiman väri 
poikkeaa asiakirjan muun kirjoituksen väris-
tä.  

8. Tuontiasiakirjojen tiedot vastaavat tuon-
tierän mukana olevan rajatarkastustodistuk-
sen ensimmäisellä sivulla annettuja tietoja.  

9. Rajatarkastustodistuksen ensimmäisen 
sivun asiakohdat on täytetty kokonaan ja sivu 
on maahantuojan allekirjoittama. 

10. Yhteisön alueen kautta suoraan kol-
manteen maahan kuljetettavan tuontierän 
mukana on 76 §:n mukainen sitoumus. Va-
paavarastoista ja vapaa-alueilta kolmanteen 
maahan kuljetettavien tuontierien mukana on 
ennen tuontierän poistumista kyseisestä va-
rastosta tai alueelta annettu 76 §:n mukainen 
sitoumus. 
 
B. Tunnistus  
 

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakir-
jojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraa-
vasti:  

1. Konteissa tuotavien tuontierien osalta 
tarkastetaan, että viejämaan tai sellaisen jä-
senvaltion, jonka alueen kautta tuontierä on 
kuljetettu, viranomaisten kiinnittämät sinetit 
ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vas-
taavat mukana seuraavien tuontiasiakirjojen 
ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tieto-
ja. 

2. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin teh-
tyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -lai-
tokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen 
yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen ja rajatar-
kastustodistukseen merkittyjen tietojen kans-
sa.  

3. Pakkaamattomana irtotavarana tuotavan 
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rehuraaka-aineen osalta tarkastetaan, että tuo-
te vastaa tuontiasiakirjojen ja rajatarkastusto-
distukseen merkittyjä tietoja. 
 
C. Fyysinen tarkastus  
 

1. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuo-
tavaksi tarkoitetun tuontierän kuljetusolosuh-
teet täyttävät seuraavat vaatimukset:  

a) kuljetuslämpötila täyttää yhteisön lain-
säädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa 
määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön vaatimukset;  

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuon-
tierän säilyvyyttä ja laatua; ja 

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mi-
tään poikkeuksellista, millä voisi olla vaiku-
tusta tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.  

Lisäksi tuontierän määränpäästä riippumat-
ta tarkastetaan, etteivät kuljetusolosuhteet ai-
heuta eläintautien leviämisen vaaraa. 

2. Tarkastetaan silmämääräisesti, että tuon-
tierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaa-
vat tuontiasiakirjoissa ja rajatarkastustodis-
tuksessa annettuja tietoja.  

3. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuo-
taviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pak-
kausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät yhtei-
sön elintarvikehygienialainsäädännön vaati-
mukset tai näiden puuttuessa määränpäänä 
olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvike-
hygienialainsäädännön vaatimukset. 

4. Yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetut 
tuontierät tutkitaan sen varmistamiseksi, että 
erä täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimuk-
set tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaa-
timukset. Suoraan kolmanteen maahan, va-
paavarastoon, vapaa-alueelle, muonituselin-
tarvikevarastoon tai suoraan ulkomaan laiva-
liikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuon-

tierille, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädän-
nön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suo-
men kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, 
voidaan tehdä fyysinen tarkastus sen varmis-
tamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen 
vaatimukset. 

Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymi-
sen toteamiseksi otetaan tuontieristä näyttei-
tä: 

a) tuontierä on tarvittaessa purettava osit-
tain tai kokonaan kattavan näytteenoton 
mahdollistamiseksi; 

b) näytteeksi otetaan vähintään yksi pro-
sentti niistä yksiköistä, jotka muodostavat 
erän. Näytteitä otetaan vähintään kaksi ja 
enintään kymmenen kappaletta tutkittavasta 
tuontierästä. Rajaeläinlääkäri voi kuitenkin 
tarvittaessa ottaa tätä useampiakin näytteitä; 

c) irtotavarana tulevasta tuontierästä ote-
taan vähintään viisi, erän eri osista otettua 
näytettä; 

d) rajaeläinlääkäri tekee tuontierästä ote-
tuille näytteille vähintään aistinvaraisen arvi-
oinnin rajatarkastusasemalla; 

e) rajaeläinlääkäri toimittaa näytteet tutkit-
taviksi laboratorioon maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ohjeiden mukaisesti.  

5. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama 
rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pak-
kaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysi-
sen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero 
merkitään rajatarkastustodistukseen.  

6. Tuontierä saadaan kuljettaa rajatarkas-
tusasemalta edelleen määränpäähän ennen 
näytteistä tehtyjen laboratoriotutkimusten 
valmistumista. Kuitenkin jos rajaeläinlääkäri 
aiempien tutkimustulosten perusteella tai 
muusta syystä epäilee, että tuontierä ei täytä 
tämän asetuksen vaatimuksia, hän voi määrä-
tä tuontierän käyttökieltoon 73 §:n mukaises-
ti.  
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Liite 3 
 

A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄIN-
LÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS 

 
Seuraaviin elintarvike- ja tuoteryhmiin so-

velletaan tämän asetuksen määräyksiä: 
1. Ne elintarvikkeet ja muut tuotteet, jotka 

sisältyvät rajatarkastustoimipaikoilla neuvos-
ton direktiivin 97/78/EY mukaisesti tarkas-
tettavien tuotteiden luettelon laatimiseksi an-

nettuun komission päätökseen 2002/349/EY. 
2. Heinät ja oljet 
3. Yhdistelmätuotteiden osalta sovelletaan 

lisäksi 3 §:n kohdissa 1—7 mainittujen sää-
dösten vaatimuksia.  

 
 

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ  
RAJATARKASTUSTA 

 
Tässä liitteessä tarkoitettujen tuontierien 

maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhtey-
dessä on tulliviranomaisten varmistauduttava 
siitä, että tuontierät täyttävät niille 3 §:n mu-
kaisissa maa- ja metsätalousministeriön sää-
döksissä asetetut vaatimukset. Tulliviran-
omaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, 
etteivät tuontierät ole komission suojapäätös-
ten vastaisia eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmis-
ten tai eläinten terveydelle.  

Seuraavia tuontieriä saadaan tuoda Suo-
meen kolmansista maista ilman eläinlääkin-
nällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuo-
da hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta: 

1. Enintään yhden kilogramman suuruinen 
tuontierä, jonka yksityishenkilö tuo muka-
naan tai joka on lähetetty yksityishenkilölle 
tämän omassa yksityistaloudessa käytettä-
väksi ja joka kuuluu johonkin seuraavista 
tuoteryhmistä: 

a) kalastustuotteet ja niistä saadut raaka-
valmisteet ja jalosteet; 

b) munavalmisteet; 
c) linnunmunat; 
d) hunaja; 
e) sammakonreidet ja etanat; ja  
f) sukusolut ja alkiot, lukuunottamatta 

sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioi-
ta, vesieläinten hedelmöitettyjä tai hedel-
möittämätöntä mätiä tai maitia sekä siipikar-
jan ja muiden lintujen siitosmunia. 

2. Yksityishenkilön mukanaan Grönlannis-
ta, Färsaarilta, Islannista, Andorrasta, San 
Marinosta, Liechtensteinista, Sveitsistä, Vi-
rosta, Liettuasta, Latviasta, Puolasta, Tsekin 
tasavallasta, Slovakiasta, Unkarista, Sloveni-

asta, Romaniasta, Bulgariasta, Maltalta ja 
Kyprokselta käsimatkatavaroissa tai muiden 
matkatavaroiden joukossa tuoma erä lihaa, 
lihatuotteita, maitoa ja maitopohjaisia tuot-
teita, jotka on tarkoitettu tämän yksityistalou-
dessa käytettäväksi.  

Tuontierän koko ei saa olla suurempi kuin 
mitä yksittäisen ihmisen voidaan, tuotteen 
ominaispiirteet huomioiden, katsoa kohtuu-
della voivan kuluttaa.  

3. Yksityishenkilön mukanaan käsimatka-
tavaroissa tai muiden matkatavaroiden jou-
kossa tuoma, tämän henkilökohtaiseen käyt-
töön tarkoitettu erä lihaa, lihatuotteita, mai-
toa tai maitopohjaisia tuotteita sisältävää jau-
hemaista äidinmaidon korviketta, vauvan-
ruokaa tai erityisruokaa lääketieteellisin pe-
rustein edellyttäen, että tuotteet ovat avaa-
mattomissa alkuperäisissä vähittäismyynti-
pakkauksissaan, jotka säilyvät huoneenläm-
pötilassa.  

Tuontierän koko ei saa olla suurempi kuin 
mitä yksittäisen ihmisen voidaan, tuotteen 
ominaispiirteet huomioiden, katsoa kohtuu-
della voivan kuluttaa.  

4. Virkistyskalastuksessa saaliiksi saatu, 
Venäjältä Suomeen matkustajan mukanaan 
käsimatkatavaroissa tai muiden matkatava-
roiden joukossa tuoma ja tämän omassa yksi-
tyistaloudessa käytettäväksi tarkoitettu enin-
tään 15 kilogramman kalasaalis tai yksi kala 
sen painosta riippumatta. 

5. Diplomaattisten edustustojen tai diplo-
maattisia oikeuksia nauttivien kansainvälis-
ten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuon-
tierät.  
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6. Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa 
kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, jotka 
on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyt-
töön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda 
yhteisön alueelle.  

Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 
puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä 
tai toimitettava käytettäväksi neuvoston di-
rektiivin 90/667/ETY mukaiseen tarkoituk-
seen. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää 
samalla tullialueella suoraan yhdestä kan-
sainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetus-
välineestä toiseen tullin valvonnassa. 

7. Vähäinen määrä elintarvikkeita tai muita 
tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
Suomessa kaupallisina näytteinä tai näyttely-
tarkoituksiin taikka erityisiin tutkimustarkoi-

tuksiin. Kyseisiä tuontieriä ei saa pitää kau-
pan eikä tarjoilla. Tuontierät on käytön jäl-
keen hävitettävä siten, ettei niistä aiheudu 
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. 

Tässä kohdassa tarkoitetuista tuontieristä, 
jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön vaati-
mukset tai näiden puuttuessa Suomen kansal-
lisen lainsäädännön vaatimukset, on tehtävä 
kirjallinen ilmoitus maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle vähintään 2 arkipäivää ennen 
tuontia. Tuontierien, jotka eivät täytä yhtei-
sön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden 
puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädän-
nön vaatimuksia, tuonti on mahdollista aino-
astaan maa- ja metsätalousministeriön tuonti-
luvalla. 
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Liite 4 
 
 

KOLMANNESTA MAASTA SUOMEEN TUOTAVIEN TUONTIERIEN  
ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS 

 
Tämän liitteen 4 osa A koskee Suomen 

markkinoille tarkoitettuja tuontieriä, jotka 
tuodaan kolmannesta maasta suoraan Suo-
meen. Liitteen 4 osa B koskee Suomen 
markkinoille tarkoitettuja tuontieriä, jotka 
tuodaan kolmannesta maasta Suomeen toisen 
jäsenvaltion kautta.  

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, 
voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katso-
essaan tehdä kolmannesta maasta Suomeen 
tuotaville, Suomen markkinoille tarkoitetuille 
tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mu-
kaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen 
ja fyysisen tarkastuksen.  

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydes-
tä.  

 
 

A. Kolmannesta maasta suoraan Suo-
meen tuotavien tuontierien eläinlää-
kinnällinen rajatarkastus 

 
Silloin kun Suomen markkinoille tarkoitet-

tu tuontierä tuodaan kolmannesta maasta 
suoraan Suomeen, sille tehdään liitteen 2 
kohtien A, B ja C mukainen asiakirjojen tar-
kastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus sillä 
rajatarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä 
tuodaan Suomeen. 

 
B. Kolmannesta maasta toisen jäsenval-

tion kautta Suomeen tuotavien tuon-
tierien eläinlääkinnällinen rajatarkas-
tus 

 
 
1. Kolmannesta maasta Suomeen toisen jä-

senvaltion kautta tuotavalle tuontierälle teh-
dään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen 
asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen 
tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jonka 
kautta tuontierä tuodaan yhteisön alueelle.  

Jos nämä tarkastukset on tehty tuontierälle 
toisen jäsenvaltion rajatarkastusasemalla yh-
teisön lainsäädännön mukaisesti, ei tuon-

tierälle tehdä enää Suomessa eläinlääkinnäl-
listä rajatarkastusta. Tällaista tuontierää ei 
myöskään tarvitse tuoda Suomeen liitteen 1 
mukaisen rajanylityspaikan kautta. 

2. Kuitenkaan kolmannesta maasta meritse 
tai lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka 
kuljetetaan Suomeen toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä 
tapahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlasta-
uksen jälkeen, ei seuraavissa tapauksissa teh-
dä kohdan 1 mukaista eläinlääkinnällistä ra-
jatarkastusta kyseisessä välisatamassa tai len-
tokentällä: 

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai  
-lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen ai-
kana lainkaan pureta laivasta tai lentokonees-
ta. 

Tällöin maahantuojan ei tarvitse ilmoittaa 
tuontierästä välisataman tai -lentokentän raja-
tarkastusasemalle. 

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentoko-
neesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen 
yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman 
tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika 
sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta eikä 
lentokentän tullialueella 12 tuntia. 

Tällöin maahantuojan on ilmoitettava vii-
meistään lähetyksen saapumishetkellä tuon-
tierän saapumisesta välisataman tai -len-
tokentän rajatarkastusasemalle toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistamalla tavalla. Maahan-
tuojan on liitettävä ilmoitukseensa seuraavat 
tiedot: 

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta; 
b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvit-

taessa  
c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka vä-

lisataman tai -lentokentän tullialueella. 
Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa tehdä 

tuontierälle liitteen 2 kohdan A mukaisen 
asiakirjojen tarkastuksen. Tämä asiakirjatar-
kastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen 
oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteel-
la. 

2.3. jos tuontierää toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevassa välisatamassa tai -lentokentällä 
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tapahtuneen uudelleenlastauksen yhteydessä 
säilytetään kyseisessä välisatamassa kauem-
min kuin 7 vuorokautta mutta kuitenkin enin-
tään 20 vuorokautta tai lentokentällä kau-
emmin kuin 12 tuntia mutta kuitenkin enin-
tään 48 tuntia. 

Maahantuojan on ilmoitettava tuontierästä 
välisataman tai -lentoaseman rajatarkas-
tusasemalle kohdan 2.2. mukaisesti. Tuon-
tierälle tehdään kyseisellä rajatarkastusase-
malla liitteen 2 kohdan A mukainen asiakir-
jojen tarkastus. 

Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä 
myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen 
jäljennösten perusteella. 

Kohdissa 2.1., 2.2. ja 2.3. tarkoitetuille 
tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja 
C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus 
ja fyysinen tarkastus sen Suomen alueella si-
jaitsevan sataman tai lentokentän rajatarkas-
tusasemalla, jonka kautta tuontierät tuodaan 
Suomeen. Jos kyseisessä satamassa tai lento-
kentällä ei ole rajatarkastusasemaa, tehdään 
tuontierälle asiakirjojen tarkastus, tunnistus 
ja fyysinen tarkastus kuitenkin jo sen sata-
man tai lentokentän rajatarkastusasemalla, 
jossa tuontierä pysähtyi tai lastattiin uudel-
leen ennen sen kuljettamista määränpäänä 
olevaan satamaan tai lentokentälle.  
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Liite 5 
 

KOLMANNESTA MAASTA SUOMEN KAUTTA TOISEEN JÄSENVALTIOON 
KULJETETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN  

RAJATARKASTUS 
 
Tämä liite 5 koskee toiseen jäsenvaltioon 

tarkoitettuja tuontieriä, jotka tuodaan kol-
mannesta maasta yhteisön alueelle Suomen 
alueen kautta. Liitettä sovelletaan myös sel-
laisiin tuontieriin, jotka kolmannesta maasta 
tuotaessa pysähtyvät tai uudelleenlastataan 
Suomen alueella sijaitsevassa satamassa tai 
lentokentällä, josta tuontierät kuljetetaan 
edelleen toiseen Suomen alueella sijaitsevaan 
satamaan tai lentokentälle, jonka kautta var-
sinainen tuonti tapahtuu. 

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, 
voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katso-
essaan tehdä kolmannesta maasta Suomen 
kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettaville 
tuontierille liitteen 2 kohtien A, B ja C mu-
kaisen asiakirjojen tarkastuksen, tunnistuksen 
ja fyysisen tarkastuksen.  

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydes-
tä.  

1. Kolmannesta maasta toiseen jäsenvalti-
oon Suomen kautta kuljetettaville tuontierille 
tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja C mukai-
nen asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysi-
nen tarkastus sillä rajatarkastusasemalla, jon-
ka kautta tuontierät tuodaan Suomeen. 

Jos nämä tarkastukset on tehty tuontierälle 
Suomessa sijaitsevalla rajatarkastusasemalla 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti, ei tuon-
tierälle tehdä enää määränpäänä olevassa jä-
senvaltiossa eläinlääkinnällistä rajatarkastus-
ta. Tällaista tuontierää ei myöskään tarvitse 
toimittaa määränpäänä olevaan jäsenvaltioon 
rajatarkastusaseman kautta. 

2. Kuitenkaan kolmannesta maasta meritse 
tai lentoteitse tuotavalle tuontierälle, joka 
kuljetetaan määränpäänä olevaan toiseen jä-
senvaltioon Suomessa sijaitsevassa välisata-
massa tai -lentokentällä tapahtuneen pysäh-
dyksen tai uudelleenlastauksen jälkeen, ei 
seuraavissa tapauksissa tehdä kohdan 1 mu-
kaista eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ky-
seisessä välisatamassa tai -lentokentällä: 

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai  
-lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen ai-

kana lainkaan pureta laivasta tai lentokonees-
ta. 

Tällöin maahantuojan ei tarvitse ilmoittaa 
tuontierästä välisataman tai -lentokentän raja-
tarkastusasemalle. 

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentoko-
neesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen 
yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman 
tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika 
sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta eikä 
lentokentän tullialueella 12 tuntia. 

Tällöin maahantuojan on ilmoitettava vii-
meistään lähetyksen saapumishetkellä tuon-
tierän saapumisesta välisatamaan tai -len-
tokentälle toimittamalla asianomaiselle raja-
tarkastusasemalle täyttämänsä rajatarkastus-
todistuksen ensimmäinen sivu. Todistus voi-
daan toimittaa rajatarkastusasemalle myös 
tietoliikennetekniikkaa käyttäen. Rajatarkas-
tustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi 
on maahantuojan liitettävä ilmoitukseensa 
seuraavat tiedot:  

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta; 
b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvit-

taessa 
c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka vä-

lisataman tai -lentokentän tullialueella.  
Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, mil-

loin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin väli-
satamasta tai -lentokentältä ja kyseisen kulje-
tusvälineen tunnistetiedot.  

Rajaeläinlääkäri voi tarvittaessa tehdä 
tuontierälle liitteen 2 kohdan A mukaisen 
asiakirjojen tarkastuksen. Tämä asiakirjatar-
kastus voidaan tehdä myös tuontiasiakirjojen 
oikeaksi todistettujen jäljennösten perusteel-
la. 

2.3. jos tuontierää, jota Suomessa sijaitse-
vassa välisatamassa tai -lentokentällä tapah-
tuneen uudelleenlastauksen jälkeen säilyte-
tään satamassa kauemmin kuin 7 vuorokautta 
mutta kuitenkin enintään 20 vuorokautta tai 
lentokentällä kauemmin kuin 12 tuntia mutta 
kuitenkin enintään 48 tuntia.  

Maahantuojan on ilmoitettava tuontierästä 
välisataman tai -lentokentän rajatarkas-
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tusasemalle kohdan 2.2. mukaisesti. Tuon-
tierälle tehdään kyseisellä rajatarkastusase-
malla liitteen 2 kohdan A mukainen asiakir-
jojen tarkastus.  

Tämä asiakirjatarkastus voidaan tehdä 
myös tuontiasiakirjojen oikeaksi todistettujen 
jäljennösten perusteella. 

3. Kohdissa 2.1., 2.2. ja 2.3. tarkoitetuille 
tuontierille tehdään liitteen 2 kohtien A, B ja 
C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnistus 
ja fyysinen tarkastus sen sataman tai lento-

kentän rajatarkastusasemalla, jonka kautta 
tuontierä tuodaan määränpäänä olevaan jä-
senvaltioon. Jos kyseisessä satamassa tai len-
tokentällä ei ole rajatarkastusasemaa, tehdään 
tuontierälle asiakirjojen tarkastus, tunnistus 
ja fyysinen tarkastus kuitenkin jo sen sata-
man tai lentokentän rajatarkastusasemalla, 
jossa tuontierä pysähtyi tai lastattiin uudel-
leen ennen sen kuljettamista määränpäänä 
olevaan satamaan tai -lentokentälle. 
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Liite 6 
 
 

KOLMANTEEN MAAHAN YHTEISÖN ALUEEN KAUTTA  
KULJETETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN  

RAJATARKASTUS 
 
Tämä liite 6 koskee kolmansista maista 

tuotavia tuontieriä, jotka kuljetetaan yhteisön 
alueen kautta kolmanteen maahan ilman, että 
niitä varastoidaan yhteisön alueella. 

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, 
voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katso-
essaan tehdä yhteisön alueen kautta kolman-
teen maahan kuljetettaville tuontierille liit-
teen 2 kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjo-
jen tarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen 
tarkastuksen.  

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tihey-
destä.  

 
A. Maanteitse, rautateitse ja sisävesireit-

tejä kuljetettavien tuontierien eläin-
lääkinnällinen rajatarkastus 

 
Kolmannesta maasta yhteisön alueen kautta 

kolmanteen maahan maanteitse, rautateitse 
tai sisävesireittejä kuljetettaville tuontierille 
tehdään liitteen 2 kohtien A ja B mukainen 
asiakirjojen tarkastus ja tunnistus sillä raja-
tarkastusasemalla, jonka kautta tuontierä 
tuodaan yhteisön alueelle.  

 
 

B. Meritse tai lentoteitse kuljetettavien 
tuontierien eläinlääkinnällinen raja-
tarkastus 

 
1. Kolmannesta maasta yhteisön alueen 

kautta kolmanteen maahan meritse tai lento-
teitse kuljetettaville tuontierille tehdään liit-
teen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen 
tarkastus ja tunnistus sillä rajatarkastusase-
malla, jonka kautta tuontierä tuodaan yhtei-
sön alueelle.  

2. Kolmannesta maasta meritse tai lento-
teitse tuotavalle tuontierälle, joka kuljetetaan 
kolmanteen maahan yhteisön alueella sijait-
sevassa välisatamassa tai -lentokentällä ta-
pahtuneen pysähdyksen tai uudelleenlastauk-
sen jälkeen, ei kuitenkaan seuraavissa ta-

pauksissa tehdä kohdan 1. mukaista eläinlää-
kinnällistä rajatarkastusta kyseisessä välisa-
tamassa tai -lentokentällä: 

2.1. jos tuontierää ei välisatamassa tai  
-lentokentällä tapahtuneen pysähdyksen ai-
kana lainkaan pureta laivasta tai lentokonees-
ta. 

Tällöin asiakirjatarkastuksessa rajoitutaan 
tulliviranomaisen suorittamaan lastiluettelo-
jen tarkastamiseen. 

2.2. jos tuontierää ei laivasta tai lentoko-
neesta toiseen tehdyn uudelleenlastauksen 
yhteydessä siirretä pois kyseisen välisataman 
tai -lentokentän tullialueelta eikä säilytysaika 
sataman tullialueella ylitä 7 vuorokautta ja 
lentokentän tullialueella 12 tuntia.  

Tällöin maahantuojan on ilmoitettava vii-
meistään lähetyksen saapumishetkellä tuon-
tierän saapumisesta välisataman tai -lento-
kentän rajatarkastusasemalle. Jos uudelleen-
lastaus tehdään Suomessa sijaitsevassa sata-
massa tai lentokentällä, on maahantuojan lä-
hetettävä rajatarkastusasemalle täyttämänsä 
rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu. 
Todistus voidaan toimittaa rajatarkastusase-
malle myös tietoliikennetekniikkaa käyttäen. 
Rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tieto-
jen lisäksi on maahantuojan liitettävä ilmoi-
tukseensa seuraavat tiedot: 

a) tuontierän arvioitu purkamisajankohta; 
b) määränpäärajatarkastusasema; ja tarvit-

taessa 
c) tuontierän täsmällinen sijoituspaikka vä-

lisataman tai -lentokentän tullialueella.  
Ilmoitukseen on liitettävä tieto siitä, mil-

loin tuontierä aiotaan lähettää eteenpäin väli-
satamasta tai -lentokentältä ja kyseisen kulje-
tusvälineen tunnistetiedot.  

Jos uudelleenlastaus tehdään muussa jä-
senvaltiossa kuin Suomessa sijaitsevassa sa-
tamassa tai lentokentällä, on maahantuojan 
ilmoitettava tuontierän saapumisesta välisa-
taman tai -lentokentän rajatarkastusasemalle 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistamalla tavalla.  
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Rajaeläinlääkäri voi tehdä tuontierälle tar-
vittaessa liitteen 2 kohdan A mukaisen asia-
kirjojen tarkastuksen.  

Jos 2 kohdassa tarkoitettu tuontierä siirtyy 
meri- tai lentokuljetuksesta maanteitse, rauta-
teitse tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvaksi 

kuljetukseksi, on tuontierälle tehtävä liitteen 
2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen  
tarkastus ja tunnistus sen sataman tai lento-
kentän rajatarkastusasemalla, jossa tuontierän 
kuljetustapa muuttuu. 
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Liite 7 
 

VAPAAVARASTOON, VAPAA-ALUEELLE TAI TULLIVARASTOON  
TUOTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS  

SEKÄ VAPAAVARASTOLLE JA -ALUEELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
 
Tässä liitteessä tarkoitetaan tullivarastoilla 

muita tullivarastoja kuin muonituselintarvi-
kevarastoina toimivia tullivarastoja. Tässä 
liitteessä määrätään vapaavarastoon, vapaa-
alueelle tai tullivarastoon tarkoitetuille tuon-
tierille rajatarkastusasemalla tehtävästä eläin-
lääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Sen osal-
ta, millä rajatarkastusasemalla vapaavaras-
toon, vapaa-alueelle tai tullivarastoon toimi-
tettavien tuontierien eläinlääkinnällinen raja-
tarkastus tehdään, noudatetaan liitteiden 4 ja 
5 määräyksiä. 

Tässä liitteessä määrätään lisäksi sellaisille 
vapaavarastoille, vapaa-alueille ja tullivaras-
toille, joissa varastoidaan tuontieriä, jotka ei-
vät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia 
tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenval-
tion kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, 
asetettavista vaatimuksista. 

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, 
voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katso-
essaan tehdä tullivarastoon, vapaavarastoon 
tai -alueelle tuotaville tuontierille liitteen 2 
kohtien A, B ja C mukaisen asiakirjojen tar-
kastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkas-
tuksen maahantuonnin, varastoon tai alueelle 
tuonnin, varastoinnin aikana tai varastosta tai 
alueelta pois toimittamisen yhteydessä. Li-
säksi rajaeläinlääkäri tekee tarpeelliseksi kat-
soessaan tai maa- ja metsätalousministeriön 
määräyksestä tarkastuskäyntejä tullivarastol-
la, vapaavarastolla tai -alueella tämän asetuk-
sen vaatimusten noudattamisen valvomiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydes-
tä.  

 
 

A. Tullivarastoon tuotavien tuontierien 
eläinlääkinnällinen rajatarkastus 

 
Sellaisten tuontierien, jotka maahantuojan 

ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoin-
nin jälkeen tuoda yhteisön alueelle, eläinlää-
kinnällisen rajatarkastuksen osalta sovelle-
taan kohdan B.1. määräyksiä. Näin menetel-

lään myös silloin, kun tuontierän lopullinen 
määränpää ei ole maahantuojan tiedossa 

Varastoinnin jälkeen kolmanteen maahan 
tai muonituselintarvikevarastoon toimitetta-
viksi tarkoitettujen tuontierien eläinlää-
kinnällisen rajatarkastuksen osalta sovelle-
taan kohdan B.2. määräyksiä. 

 
B. Vapaavarastoon tai -alueelle tuotavien 

tuontierien eläinlääkinnällinen raja-
tarkastus 

 
1. Varastoinnin jälkeen yhteisön alueelle 

tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien eläinlää-
kinnällinen rajatarkastus. 

Sellaisille tuontierille, jotka maahantuojan 
ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoin-
nin jälkeen tuoda yhteisön alueelle, tehdään 
liitteen 2 kohtien A, B ja C mukainen asiakir-
jojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkas-
tus. Näin menetellään myös silloin, kun tuon-
tierän lopullinen määränpää ei ole maahan-
tuojan tiedossa. 

2. Varastoinnin jälkeen kolmanteen maa-
han tai muonituselintarvikevarastoon toimi-
tettaviksi tarkoitettujen tuontierien eläinlää-
kinnällinen rajatarkastus. 

Sellaisille tuontierille, jotka maahantuojan 
ilmoituksen mukaan on tarkoitus varastoin-
nin jälkeen toimittaa kolmanteen maahan tai 
muonituselintarvikevarastoon, tehtävän 
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen laajuus 
riippuu siitä, täyttääkö tuontierä maahan-
tuojan ilmoituksen mukaan yhteisön lainsää-
dännön vaatimukset tai näiden puuttuessa 
asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lain-
säädännön vaatimukset. 

Jos tuontierä maahantuojan ilmoituksen 
mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaa-
timukset tai näiden puuttuessa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaa-
timukset, tehdään tuontierälle liitteen 2 koh-
tien A, B ja C mukainen asiakirjojen tarkas-
tus, tunnistus ja fyysinen tarkastus. 

Jos tuontierä ei maahantuojan ilmoituksen 
mukaan täytä yhteisön lainsäädännön vaati-
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muksia tai näiden puuttuessa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaa-
timuksia, tehdään tuontierälle ainoastaan liit-
teen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjojen 
tarkastus ja tunnistus.  

 
C. Vapaavarastoille ja -alueille sekä nii-

den toiminnalle asetettavia vaatimuk-
sia 

 
Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää 

luvan varastoida sellaisia tuontieriä, jotka ei-
vät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia 
tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksia, vapaavarastossa 
tai -alueella seuraavilla ehdoilla: 

1. Elintarvikkeiden varastotilat täyttävät 
varastolaitosten hygieniavaatimuksista anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
28/EEO/2001 vaatimukset.  

Muiden tuotteiden varastotilat täyttävät 
näille tiloille yhteisön lainsäädännössä asete-
tut vaatimukset tai näiden puuttuessa Suo-
men kansallisessa lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset. 

2. Vapaavaraston tai -alueen saapumis- ja 
poistumisteitä valvotaan ympärivuorokauti-
sesti. 

3. Vapaavaraston tai  -alueen pitäjä pitää 
varastoon tuotavista ja sieltä poistuvista 
tuontieristä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, 
jossa eräkohtaisesti mainitaan vähintään seu-
raavat tiedot: 

- tuotteiden luonne ja määrä  
- vastaanottajan nimi ja osoite 
- alkuperämaa 

- rajatarkastusasema, jonka kautta tuotteet 
ovat saapuneet yhteisön alueella 

- rajatarkastustodistuksen numero 
- määränpäänä olevan muonituselintarvike-

varaston tunnistustiedot ja osoite (tarvittaes-
sa) 

- määränpäänä oleva kolmas maa ja raja-
tarkastusasema, jonka kautta tuontierä pois-
tuu yhteisön alueelta (tarvittaessa) 

Kirjanpitoa on säilytettävä kolmen vuoden 
ajan. Varastonpitäjän on pyydettäessä toimi-
tettava kooste kirjanpidosta maa- ja metsäta-
lousministeriölle. 

4. Vapaavarastossa tai -alueella on erilliset 
varastointi- ja/tai jäähdytystilat siten, että 
tuontierät, jotka eivät täytä yhteisön lainsää-
dännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa 
Suomen kansallisen lainsäädännön vaati-
muksia, voidaan varastoida erillään. Tämän 
vaatimuksen voidaan ennen neuvoston direk-
tiivin 97/78/EY voimaantuloa hyväksyttyjen 
varastojen kohdalla katsoa täyttyvän myös 
silloin, kun näiden tuontierien varastointia 
varten on varattu esim. verkolla erotettu eril-
linen lukittava tila.  

5. Vapaavarastossa tai -alueella on varattu-
na työskentelytila, puhelin ja telekopiolaite 
varastoa tai aluetta tämän asetuksen nojalla 
valvovan rajaeläinlääkärin käyttöön. 

6. Sellaisiin tuontieriin, jotka eivät täytä 
yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näi-
den puuttuessa Suomen kansallisen lainsää-
dännön vaatimuksia, ei varastolla tai alueella 
kohdisteta mitään niiden pakkauksiin tai ja-
lostusasteeseen vaikuttavia toimenpiteitä. 
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Liite 8 
 

ULKOMAAN LAIVALIIKENTEEN MUONITUKSEEN TARKOITETTUJEN  
TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS SEKÄ  

MUONITUSELINTARVIKEVARASTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
 
Tässä liitteessä määrätään ulkomaan laiva-

liikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuon-
tierille rajatarkastusasemalla tehtävästä eläin-
lääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Sen osal-
ta, millä rajatarkastusasemalla näiden tuon-
tierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus teh-
dään, noudatetaan liitteiden 4 ja 5 määräyk-
siä. 

Tässä liitteessä määrätään lisäksi muoni-
tuselintarvikevarastoille asetettavista vaati-
muksista. Tässä liitteessä tarkoitetaan muoni-
tuselintarvikevarastolla 4 §:n 19 kohdan 
määritelmän mukaisesti tarkoitettua tulliva-
rastoa.  

Sen estämättä, mitä jäljempänä määrätään, 
voi rajaeläinlääkäri aina tarpeelliseksi katso-
essaan tehdä laivaliikenteen muonitukseen 
tuotaville tuontierille liitteen 2 kohtien A, B 
ja C mukaisen asiakirjojen tarkastuksen, tun-
nistuksen ja fyysisen tarkastuksen maahan-
tuonnin, muonituselintarvikevarastoon tuon-
nin, varastoinnin tai varastosta pois toimitta-
misen yhteydessä. Lisäksi rajaeläinlääkäri 
tekee tarpeelliseksi katsoessaan tai maa- ja 
metsätalousministeriön määräyksestä tarkas-
tuskäyntejä muonituselintarvikevarastolla 
tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen 
valvomiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa 
tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydes-
tä.  

 
 

A. Ulkomaan laivaliikenteeseen tarkoitet-
tujen tuontierien eläinlääkinnällinen 
rajatarkastus 

 
Sellaisille tuontierille, jotka on tarkoitettu 

toimitettaviksi ulkomaan laivaliikenteen 
muonitukseen, tehtävän eläinlääkinnällisen 
rajatarkastuksen laajuus riippuu siitä, täyttä-
vätkö tuontierät maahantuojan ilmoituksen 
mukaan yhteisön lainsäädännön vaatimukset 
tai näiden puuttuessa asianomaisen jäsenval-
tion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. 

Jos tuontierä maahantuojan ilmoituksen 

mukaan täyttää yhteisön lainsäädännön vaa-
timukset tai näiden puuttuessa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaa-
timukset, tehdään sille liitteen 2 kohtien A, B 
ja C mukainen asiakirjojen tarkastus, tunnis-
tus ja fyysinen tarkastus.  

Jos tuontierä ei maahantuojan ilmoituksen 
mukaan täytä yhteisön lainsäädännön vaati-
muksia tai näiden puuttuessa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaa-
timuksia, tehdään sille ainoastaan liitteen 2 
kohtien A ja B mukainen asiakirjojen tarkas-
tus ja tunnistus.  

 
 

B. Muonituselintarvikevarastoille ja nii-
den toiminnalle asetettavat vaatimuk-
set 

 
Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää 

luvan varastoida muonituselintarvikevaras-
tossa sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä yh-
teisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden 
puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädän-
nön vaatimuksia, seuraavilla ehdoilla: 

1. Elintarvikkeiden varastotilat täyttävät 
varastolaitosten hygieniavaatimuksista anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 
28/EEO/2001 vaatimukset. 

2. Muonituselintarvikevaraston saapumis- 
ja poistumisteitä valvotaan ympärivuoro-
kautisesti. 

3. Muonituselintarvikevaraston pitäjä pitää 
varastoon tuotavista ja sieltä poistuvista 
tuontieristä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, 
jossa eräkohtaisesti mainitaan vähintään seu-
raavat tiedot: 

- elintarvikkeiden luonne ja määrä  
- vastaanottajan nimi ja osoite  
- alkuperämaa 
- rajatarkastusasema, jonka kautta tuotteet 

ovat saapuneet yhteisön alueelle 
- rajatarkastustodistuksen numero 
- muonitustodistuksen numero 
- määränpäänä oleva muonitettava laiva tai 

määräpaikan satamassa sijaitseva välivarasto 
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Kirjanpitoa on säilytettävä kolmen vuoden 
ajan. Varaston pitäjän on pyydettäessä toimi-
tettava kooste kirjanpidosta maa- ja metsäta-
lousministeriölle. 

4. Muonituselintarvikevarastossa on erilli-
set varastointi- ja/tai jäähdytystilat siten, että 
tuontierät, jotka eivät täytä yhteisön lainsää-
dännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa 
Suomen kansallisen lainsäädännön vaati-
muksia, voidaan varastoida erillään. Tämän 
vaatimuksen voidaan ennen neuvoston direk-
tiivin 97/78/EY voimaantuloa hyväksyttyjen 
varastojen kohdalla katsoa täyttyvän myös 
silloin, kun näiden tuontierien varastointia 

varten on varattu esim. verkolla erotettu eril-
linen lukittava tila.  

5. Sellaisiin tuontieriin, jotka eivät täytä 
yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näi-
den puuttuessa Suomen lainsäädännön vaa-
timuksia, ei muonituselintarvikevarastossa 
kohdisteta mitään niiden pakkauksiin tai ja-
lostusasteeseen vaikuttavia toimenpiteitä. 

6. Muonituselintarvikevaraston pitäjä on si-
toutunut olemaan toimittamatta yhteisön alu-
eelle sellaisia tuontieriä, jotka eivät täytä yh-
teisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden 
puuttuessa asianomaisen jäsenvaltion kansal-
lisen lainsäädännön vaatimuksia. 
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Liite 9 
 
Tähän todistukseen saavat tehdä muutoksia ainoastaan toimivaltaiset viranomaiset 
 
TODISTUS EUROOPAN YHTEISÖN ULKOPUOLELTA TUODUILLE TUOTTEIL-

LE SUORITETUSTA ELÄINLÄÄKINNÄLLISESTÄ RAJATARKASTUKSESTA 
 

Osa 1 
Tiedot tuontierästä 

Maahantuoja tai hänen edustajansa täyttää 
 

Rajatarkastusasema, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus suoritetaan: ....................................  
Alkuperämaa: ...............................................................................................................................  
Viejämaa: .....................................................................................................................................  
Tuotteen lähettäjä: .......................................................................................................................  
Tuotteen maahantuoja: .................................................................................................................  
Määränpäänä oleva EU:n jäsenvaltio: .........................................................................................  

                                                         (Maan nimi, laitos, osoite) 
Tulliselvitysmuoto: ......................................................................................................................  
Kuljetustapa 
Lentokuljetus: Lento nro: ...........................................................................................................  
Maakuljetus: Ajoneuvon rek. nro: ...........................................................................................  
Merikuljetus: Laivan nimi ja kontin nro: ..................................................................................  
Sinetin nro: ...................................................................................................................................  
 
CN koodi Tavaroiden 

laatu 
Säilytystapa Pakkausten 

lkm 
Kokonais- 
paino 

Netto- 
paino 

 
 
 
 
 
 

     

       Yhteensä    
 
 
Todennäköinen 
saapumispvm: 

Terveystodistukset 
 
Nro: .................................. 
 
Myöntämis- 
pvm: .................................. 
 
Myöntämis- 
paikka: .............................. 
 
Myöntänyt viranomainen: 
 
............................................
 
............................................

Tullaajan nimi ja osoite: 
 
 
.............................................. 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
 
Allekirjoitus: 
 
................................................ 

Päiväys: 
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Osa 2 
Tuontierää koskeva päätös 

 
Viitenumero: ................................................................................................................................  
 
Hyväksytty EY:n alueelle 

 elintarvikkeeksi kelpaavaa 
 tarkoitettu eläinten rehuksi: 

 
.................................................................. 
                   (maan nimi ja laitos) 

 tarkoitettu farmaseuttiseen käyttöön: 
 
.................................................................. 
                   (maan nimi ja laitos) 

 sopimaton elintarvikkeeksi ja eläinten re-
huksi, tarkoitettu käsiteltäväksi muulla tekni-
sellä menetelmällä (millä): 
.................................................................. 

 muuhun käyttöön (mihin): 
.................................................................. 
 

Tuonti EY:n alueelle sallittu tullin valvonnas-
sa 

 lähetetty toiseen EY:n ulkopuoliseen val-
tioon purkamatta lastia 
Maan nimi: ................................................... 

 varastoidaan vapaa-alueella tai vapaava-
rastossa 
Nimi ja osoite: ............................................. 
...................................................................... 

 varastoidaan tullivarastossa 
Nimi ja osoite: ............................................. 
...................................................................... 
 

 lähetetty toiseen jäsenvaltioon erityiseh-
doilla: 
Maan nimi ja laitos: ..................................... 
...................................................................... 
 

Tuonti kielletty: 
Syy: 
 

Toimenpide:  
palautettava ennen: ..................................... 
tuhottava ennen: .......................................... 
käsiteltävä päätöksen 93/13/ETY 4 artiklan  
mukaisesti 
Käsittelylaitoksen nimi ja osoite  
...................................................................... 
...................................................................... 
 

Rajatarkastusaseman 
nimi ja virallinen 
leima 

 Pvm:  Virkaeläinlääkäri 
 
............................................... 
(Allekirjoitus) 
 
................................................
Nimenselvennys 

Huomautuksia: 
Suoritetut tarkastukset: 
 
Suoritetut laboratoriotutkimukset: 
 
Tekeillä olevat laboratoriotutkimuk-
set: 
 

Asiakirja- 
tarkastus 

 
Tunnistus  

 
Fyysinen tarkastus  
 
 
 
Tulokset: 

 
Viranomaisen sinetin numero: ......................................................................................................  
Määräpaikan toimivaltainen viranomainen: .................................................................................  
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Liite 10 
ELÄINLÄÄKÄRINTODISTUS 

ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuotteille 
 
Vastuuviranomainen 
 

Viitenumero 

 
1. Alkuperä (varasto tai rajatarkastusasema, josta tuotteet lähetetään) 
EY:ssä sijaitsevan alkuperävaraston osoite ja hyväksyntänumero / sen rajatarkastusaseman nimi, josta tuotteet lähe-
tetään / muonituselintarvikevaraston nimi ja osoite ja lupanumero (soveltuvin osin) 
 
 
2. Tuotteen määräpaikka 
Laivan nimi 
 
Satama, johon alus ankkuroitui 
 
Määräpaikan satamassa sijaitseva välivarasto 
 
 
3. Erän yksityiskohdat     Jatkuvat erillisessä liitteessä 
Tuotteiden lähetyspäivä 
 

    Rajatarkastus- 
  Pakkausten Paino todistuksen 

Tuotetyyppi Alkuperämaa lukumäärä Brutto Netto numero1 
      
      
      
 
4. Vakuutus 
Todistan, että edellä kuvatut tuotteet saadaan lähettää edellä tarkoitettuun alukseen tai varastoon neuvoston direk-
tiivin 97/78/EY 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. 
Paikka 
 

Päivämäärä 

Virkaeläinlääkärin allekirjoitus2, nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema 
 

Leima2

 
 
5. Vahvistus lähetyksen saapumisesta 
Vahvistan, että kohdassa 3 eritellyt tuotteet on toimitettu kohdassa 2 tarkoitetulla alukselle. 
Paikka 
 

Päivämäärä 

Toimivaltaisen viranomaisen / aluksen kapteenin virallisen edustajan allekirjoitus2, nimi suuraakkosin ja asema 
aluksella 

Leima2

 
 
1  Direktiivin 97/78/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisen rajatarkastustodistuksen numero 
2  Allekirjoituksen ja leiman väri ei saa olla sama kuin painoteksti väri 
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 Liite 
eläinlääkärin todistukseen ulkomaan laivaliikenteen 
muonitukseen tarkoitetuille tuotteilla 

  
 Viitenumero 

 
 
Tuotteiden lähetyspäivä 
 

    Rajatarkastus- 
  Pakkausten Paino todistuksen 

Tuotetyyppi Alkuperämaa lukumäärä Brutto Netto numero1 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
1  Direktiivin 97/78/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisen rajatarkastustodistuksen numero 


