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Bilaga 1

GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, STATIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM KONTROLLERAS VID STATIONERNA

Tullanstalt som utgör gränsövergångsställe
Helsingfors/hamnen

Kommun där
Öppettider
gränskontrollstationen är belägen
Helsingfors
8.00-16.15
mån.–fre.

HelsingforsVanda/flygfältet

Vanda

8.00-16.15
mån.–fre.

Fredrikshamn/hamnen

Fredrikshamn

8.00-16.15
mån.–fre.

Vaalimaa/landsvägen Virolahti
RajaJooseppi/landsvägen

Enare

8.00-16.15
mån.–fre.
8.00-16.15
mån.–fre.

Livsmedel
som kontrolleras

Andra varor som
kontrolleras
Alla livsmedel Andra varor
som förvaras i rumstemperatur
Bara förpack- Bara förade livsmedel packade
andra varor
Bara förpack- Bara förade livsmedel packade
andra varor
Alla livsmedel Alla andra
varor
Alla livsmedel Alla andra
varor

TRACES-kod
14.001.99

14.101.99
14.205.99
14.105.99
14.112.00
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Bilaga 2

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER
Den veterinära gränskontrollen av importpartier är uppdelad i dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll. Jord- och
skogsbruksministeriet kan meddela närmare
föreskrifter om kontrollfrekvensen.
A. Dokumentkontroll
Om dokumentkontroll föreskrivs i artikel 1
i och bilaga I till kommissionens förordning
(EG) nr 136/2004.
B. Identitetskontroll
Importpartiets samhörighet med åtföljande
importhandlingar kontrolleras som följer:
1. I fråga om importpartier som importeras
i containrar kontrolleras att den föresegling
som har utförts av myndigheterna i exportlandet eller i den medlemsstat genom vilken
importpartiet har transiterats är obruten och
att de angivelser som förekommer där överensstämmer med uppgifterna i de medföljande importhandlingarna och gränskontrollintyget.
2. Det kontrolleras att de stämplar och påskrifter på förpackningarna av importpartiet
som anger varornas ursprungsland och ursprungsanläggning överensstämmer med importhandlingarna och uppgifterna i gränskontrollintyget.
3. I fråga om oförpackat råmaterial för foder som importeras som bulkvara kontrolleras att varan motsvarar de angivelser som
finns på importhandlingarna och gränskontrollintyget.
C. Fysisk kontroll
1. Det kontrolleras att transportförhållandena för ett importparti som är avsett att föras in på gemenskapens territorium uppfyller
följande krav:
a) temperaturen under transporten uppfyller
kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid
avsaknad av sådana, kraven i den nationella
lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland,

b) transportförhållandena försvagar inte
importpartiets hållbarhet och kvalitet, och
c) i transportförhållandena har det inte förekommit något exceptionellt som skulle
kunna påverka importpartiets hållbarhet och
kvalitet.
Ytterligare kontrolleras, oberoende av importpartiets bestämmelseort, att transportförhållandena inte medför fara för spridning av
djursjukdomar.
2. Det kontrolleras genom okulärbesiktning
att importförpackningarnas antal och vikt
överensstämmer med de uppgifter som anges
i importhandlingarna och gränskontrollintyget.
3. Det kontrolleras att förpackningsmaterialen och förpackningspåskrifterna för livsmedel som avses bli införda på gemenskapens
territorium uppfyller kraven i gemenskapslagsstiftningen om livsmedelshygien eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella livsmedelshygienlagstiftningen i den
medlemsstat som är bestämmelseland.
4. Importpartier som är avsedda att föras in
på gemenskapens territorium undersöks i syfte att säkerställa att partiet uppfyller kraven i
gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad
av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland. Av importpartier som är avsedda direkt för tredje land, frilager, frizoner eller lager för provianteringslivsmedel eller direkt
för proviantering av fartyg i utrikesfart och
som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstsiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning kan fysisk kontroll utföras för att säkerställa att partierna uppfyller kraven i denna förordning.
Av importpartierna tas prover för fastställande av att de ovan avsedda kraven uppfylls:
a) importpartiet skall vid behov lossas helt
eller delvis så att en heltäckande provtagning
möjliggörs,
b) som prover tas minst en procent av de
enheter som utgör ett parti. Dock tas minst
två och högst tio prover ur importpartiet.
Gränsveterinären kan dock vid behov ta flera
prover,
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c) av importpartier som anländer i bulk tas
minst fem prover ur olika delar av ett parti,
d) gränsveterinären utför på gränskontrollstationen åtminstone en organoleptisk undersökning av de prover som tagits av ett importparti,
e) gränsveterinären levererar proverna för
undersökning i laboratorium enligt jord- och
skogsbruksministeriets anvisningar.
5. Tullmyndigheterna eller en av tullen
bemyndigad gränsveterinär försluter och förseglar de öppnade förpackningarna och

transportmedlen omedelbart efter den fysiska
kontrollen. Förseglingsnumret antecknas i
gränskontrollintyget.
D. Laboratorieundersökningar och analyser av officiella prover
I artikel 1 i och bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs
om laboratorieundersökningar av prover som
tagits i samband med en veterinär gränskontroll och om analyser av officiella prover.
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Bilaga 3

A. LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM GENOMGÅR VETERINÄR
GRÄNSKONTROLL
Bestämmelserna i denna förordning tillämpas på följande livsmedels- och varugrupper:
1. De livsmedel och andra varor som ingår
i kommissionens beslut 2002/349/EG om
upprättande av en förteckning över produkter
som skall undersökas vid gränskontrollstationerna enligt rådets direktiv 1997/78/EG.

2. Vegetabiliska produkter om vilka föreskrivs i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.
3. I fråga om sammansatta produkter tilllämpas dessutom kraven i de författningar
som nämns i 3 § 1 mom. 1-7 punkter.

B. IMPORTPARTIER SOM INTE GENOMGÅR VETERINÄR
GRÄNSKONTROLL
I samband med import och transitering av
sådana importpartier som avses i denna bilaga skall tullmyndigheterna förvissa sig om att
importpartierna uppfyller kraven i de författningar som jord- och skogsbruksministeriet
har utfärdat och som anges i 3 §. Tullmyndigheterna skall dessutom förvissa sig om att
importpartierna inte strider mot något beslut
om skyddsåtgärder som kommissionen har
fattat och inte medför fara för människors eller djurs hälsa.
Följande importpartier får importeras till
Finland från tredje land utan veterinär gränskontroll och behöver inte föras in via godkända gränsövergångsställen:
1. Om livsmedel som utgör personligt bagage eller sänds som små försändelser till
privatpersoner, med undantag för livsmedel
som avses i punkt 2, föreskrivs i artikel 8 i
kommissionens
förordning
(EG)
nr
136/2004.
2. Om kött, köttvaror, mjölk och mjölkbaserade produkter som en resenär för med sig
eller som sänds till privatpersoner, föreskrivs
i kommissionens förordning (EG) nr
734/2004.
3. Importpartier som diplomatiska representationer eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter importerar för eget bruk.
4. Sådana livsmedel i transportmedel för
idkande av internationell trafik som är av-

sedda för besättningen och passagerarna, förutsatt att de inte förs in på gemenskapens territorium.
Om livsmedel som avses i denna punkt lossas ur transportmedlet, skall de destrueras eller användas för något ändamål som anges i
Europarlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1774/2002. Livsmedlen kan dock inom ett
och samma tullområde överflyttas direkt från
ett transportmedel som idkar internationell
trafik till ett annat under tullövervakning.
5. En liten mängd livsmedel eller andra varor som är avsedda att användas i Finland
som handelsprov eller för utställningsändamål eller för särskilda forskningsändamål.
Dessa importpartier får inte saluföras eller
serveras. Efter användningen skall importpartierna destrueras så att de inte medför fara
för människors eller djurs hälsa.
Sådana importpartier som avses i denna
punkt och som uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, skall anmälas skriftligen till jord- och
skogsbruksministeriet minst två vardagar
före införseln. Införsel av importpartier som
inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven
i Finlands nationella lagstiftning, är möjlig
endast med ett tillstånd till införsel som jordoch skogsbruksministeriet beviljar.
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Bilaga 4

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM IMPORTERAS
TILL FINLAND FRÅN TREDJE LAND
Del A i denna bilaga 4 gä1ler importpartier
avsedda för marknaden i Finland som importeras direkt från tredje land till Finland. Del
B i bilaga 4 gäller importpartier avsedda för
marknaden i Finland som importeras från
tredje land till Finland via någon annan
med1emsstat.
Utan hinder av vad som bestäms nedan kan
gränsveterinären alltid då han eller hon anser
det behövligt utföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier
som importeras från tredje land till Finland
och som är avsedda för marknaden i Finland.
Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.
A. Veterinär gränskontroll av importpartier som importeras direkt från tredje
land till Finland
Vid införsel av ett importparti avsett för
marknaden i Finland från tredje land direkt
till Finland skall importpartiet genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk
kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga
2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in i Finland.
B. Veterinär gränskontroll av importpartier som transiteras från tredje land till
Finland genom en annan medlemsstat
1. Importpartier som transiteras från tredje
land till Finland genom en annan medlemsstat skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på
gemenskapens territorium.
Om dessa kontroller av importpartiet har
utförts enligt gemenskapslagstiftningen vid
en gränskontrollstation i en annan medlemsstat, utförs ingen veterinär gränskontroll av
importpartiet i Finland. Ett sådant importparti
behöver inte heller föras in i Finland via ett
gränsövergångsställe som anges i bilaga 1.

2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av
importpartier som från tredje land förs in i
Finland sjö- eller luftvägen efter uppehåll eller omlastning i en mellanhamn eller på ett
mellanflygfält i en annan medlemsstat utförs
dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i fö1jande fall:
2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet.
I detta fall behöver importören inte underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen
eller på mellanflygfältet om importpartiet.
2.2. om importpartiet vid omlastning från
ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan
till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i
mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger
tolv timmar.
Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på
mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.
Importören skall till sin anmälan foga följande uppgifter:
a) den förväntade tidpunkten för lossning
av importpartiet,
b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov
c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.
Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet
med punkt A i bilaga 2. Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.
2.3. om importpartiet i samband med en
omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i en annan medlemsstat förvaras i
mellanhamnen i fråga i mer än sju dygn men
högst i 20 dygn eller på flygfältet i fråga i
mer än tolv timmar men högst i 48 timmar.
Importören skall underrätta gränskontroll
stationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet i enlighet med
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punkt 2.2. Dokumentkontroll av importpartiet utförs på gränskontrollstationen i fråga i
enlighet med punkt A i bilaga 2.
Denna dokumentkontroll kan utföras också
utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.
3. De importpartier som avses i punkterna
2.1., 2.2. och 2.3. skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll
enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid
gränskontrollstationen i anslutning till den
hamn eller det flygfält i Finland via vilken
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importpartierna förs in i Finland. Om det inte
finns någon gränskontrollstation i anslutning
till hamnen eller flygfältet i fråga, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk
kontroll av importpartiet dock redan vid
gränskontrollstationen i anslutning till den
hamn eller det flygfält där importpartiet gjorde ett uppehåll eller omlastades före transport
till den hamn eller det flygfält som är bestämmelseort.
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Bilaga 5

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER FRÅN TREDJE LAND
SOM TRANSITERAS GENOM FINLAND TILL EN ANNAN MEDLEMSSTAT
Bilaga 5 gäller importpartier avsedda för
någon annan medlemsstat som från tredje
land förs in på gemenskapens territorium och
som transiteras genom Finland. Bilagan tilllämpas också på sådana importpartier som
vid införsel från tredje land gör ett uppehåll
eller omlastas i en hamn eller på ett flygfält i
Finland därifrån importpartierna transporteras vidare till en annan hamn eller ett annat
flygfält i Finland via vilken den egentliga införseln sker.
Utan hinder av vad som bestäms nedan kan
gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll,
identitetskontroll och fysisk kontroll enligt
punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier från tredje land som transiteras genom
Finland till någon annan medlemsstat.
Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.
1. Importpartier från tredje land som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall genomgå dokumentkontroll,
identitetskontroll och fysisk kontroll enligt
punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den
gränskontrollstation via vilken importpartierna förs in i Finland.
Om dessa kontroller av importpartiet har
utförts vid en gränskontrollstation i Finland i
enlighet med gemenskapslagstiftningen, utförs ingen veterinär gränskontroll av importpartiet i den medlemsstat som är bestämmelseland. Ett sådant importparti behöver heller
inte levereras till den medlemsstat som är bestämmelseland via en gränskontrollstation.
2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av
importpartier som från tredje land transporteras sjö- eller luftvägen till den medlemsstat
som är bestämmelseland efter uppehåll eller
omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i Finland utförs dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i
följande fall:
2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet. I detta
fall behöver importören inte underrätta

gränskontrollstationen i mellanhamnen eller
på mellanflygfältet om importpartiet.
2.2. om importpartiet vid omlastning från
ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan
till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i
mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger
tolv timmar.
Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på
mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.
Utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget skall importören till sin anmälan
foga följande uppgifter:
a) den förväntade tidpunkten för lossning
av importpartiet,
b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov
c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.
Till anmälan skall fogas uppgift om när
man ämnar sända importpartiet vidare från
mellanhamnen eller mellanflygfältet och
identifieringsuppgifter för transportmedlet i
fråga.
Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet
med punkt A i bilaga 2. Denna dokumentkontroll kan utföras också utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.
2.3. om importpartiet efter en omlastning i
en mellanhamn eller på ett mellanflygfält i
Finland förvaras i hamnen i mer än sju dygn
men högst i 20 dygn eller på flygfältet i mer
än tolv timmar men högst i 48 timmar.
Importören skall underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiet i enlighet med
punkt 2.2. Dokumentkontroll av importpartiet utförs på gränskontrollstationen i fråga i
enlighet med punkt A i bilaga 2.
Denna dokumentkontroll kan utföras också
utifrån styrkta kopior av importhandlingarna.
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3. De importpartier som avses i punkterna
2.1., 2.2. och 2.3 skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll
enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid
gränskontrollstationen i anslutning till den
hamn eller det flygfält via vilken importpartiet förs in i den medlemsstat som är bestämmelseland. Om det inte finns någon
gränskontrollstation i anslutning till hamnen
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eller flygfältet i fråga utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av
importpartiet dock redan vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn eller det
flygfält där importpartiet gjorde ett uppehåll
eller omlastades före transporten till den
hamn eller det flygfält som är bestämmelseort.
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Bilaga 6

VETERINAR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM TRANSITERAS
GENOM GEMENSKAPENS TERRITORIUM TILL TREDJE LAND
Bilaga 6 gäller importpartier från tredje
land som transiteras genom gemenskapens
territorium till tredje land utan att lagras på
gemenskapens territorium.
Utan hinder av vad som bestäms nedan kan
gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll,
identitetskontroll och fysisk kontroll enligt
punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som transiteras genom gemenskapens
territorium till tredje land.
Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.
A. Veterinär gränskontroll av importpartier som transporteras längs väg, järnväg
eller inre vattenväg
Beträffande importpartier som transiteras
genom gemenskapens territorium från tredje
land till något annat tredje land längs väg,
järnväg eller inre vattenväg utförs dokumentkontroll och identitetskontroll enligt
punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs
in på gemenskapens territorium.
B. Veterinär gränskontroll av importpartier som transporteras sjö- eller luftvägen
1. I fråga om importpartier som transiteras
genom gemenskapens territorium från tredje
land till något annat tredje land sjö- eller
luftvägen utförs dokumentkontroll och identitetskontroll enligt punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken
importpartiet förs in på gemenskapens territorium.
2. Veterinär gränskontroll enligt punkt 1 av
importpartier som förs in sjö- eller luftvägen
och som transporteras från tredje land till något annat tredje land efter uppehåll eller omlastning i en mellanhamn eller på ett mellanflygfält på gemenskapens territorium utförs
dock inte i mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga i fö1jande fall:

2.1. om importpartiet inte alls lossas ur fartyget eller flygplanet under uppehållet i mellanhamnen eller på mellanflygfältet.
I detta fall begränsas dokumentkontrollen
till en av tullmyndigheterna utförd kontroll
av lastanteckningarna.
2.2. om importpartiet vid omlastning från
ett fartyg till ett annat eller från ett flygplan
till ett annat inte avlägsnas från tullområdet i
mellanhamnen eller på mellanflygfältet i fråga och förvaringstiden på hamnens tullområde inte överstiger sju dygn eller förvaringstiden på flygfältets tullområde inte överstiger
tolv timmar.
Om anmälan om importpartiet till gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på
mellanflygfältet föreskrivs i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.
Anmälan skall utfärdas till gränskontroll stationen som TRACES-meddelande eller om
det inte är möjligt per telefax.
Utöver de uppgifter som krävs i gränskontrollintyget skall importören till sin anmälan
foga följande uppgifter:
a) den förväntade tidpunkten för lossning
av importpartiet,
b) gränskontrollstationen på bestämmelseorten, och vid behov
c) importpartiets exakta placering på mellanhamnens eller mellanflygfältets tullområde.
Till anmälan skall fogas uppgift om när
man ämnar sända importpartiet vidare från
mellanhamnen eller mellanflygfältet och
identifieringsuppgifter för transportmedlet i
fråga.
Ifall omlastning görs i en hamn eller på ett
flygfält i någon annan medlemsstat än i Finland, skall importören underrätta gränskontrollstationen i mellanhamnen eller på mellanflygfältet om importpartiets ankomst på
det sätt som den behöriga myndigheten i fråga fastställer.
Gränsveterinären kan vid behov utföra dokumentkontroll av importpartiet i enlighet
med punkt A i bilaga 2.
Om ett sådant importparti som avses i
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punkt 2 övergår från transport sjö- eller luftvägen till transport längs väg, järnväg eller
inre vattenväg skall dokumentkontroll och
identitetskontroll av importpartiet utföras en-
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ligt punkterna A och B i bilaga 2 vid gränskontrollstationen i anslutning till den hamn
eller det flygfält där transportsättet ändras.
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Bilaga 7

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM FÖRS IN TILL
FRILAGER, FRIZONER ELLER TULLAGER SAMT KRAVEN PA FRILAGER OCH
FRIZONER
I denna bilaga avses med tullager andra
tullager än sådana som fungerar som lager
för provianteringslivsmedel. I denna bilaga
finns föreskrifter om veterinär gränskontroll
vid gränskontrollstationen av importpartier
avsedda för frilager, frizoner och tullager. I
fråga om vid vilken gränskontrollstation veterinära gränskontroller av importpartier som
är avsedda för frilager, frizoner eller tullager
utförs, iakttas bestämmelserna i bilagorna 4
och 5.
I denna bilaga finns ytterligare föreskrifter
om kraven på sådana frilager, frizoner och
tullager där det lagras importpartier som inte
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen
eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den
berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.
Utan hinder av vad som bestäms nedan kan
gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll,
identitetskontroll och fysisk kontroll enligt
punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som förs in till tullager, frilager eller
frizoner i samband med import, införsel eller
utförsel av importpartier till eller från lagret
eller zonen samt lagring. Ytterligare gör
gränsveterinären när han eller hon anser det
behövligt eller på order från jord- och skogsbruksministeriet inspektionsbesök i ett tullager, ett frilager eller en frizon för att övervaka att kraven i denna förordning iakttas.
Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.
A. Veterinär gränskontroll av importpartier som förs in till tullager
På den veterinära gränskontrollen av importpartier som enligt importörens anmälan
är avsedda att införas till gemenskapens territorium efter lagringen tillämpas bestämmelserna i punkt B.1. Så går man till väga också
när importören inte känner till importpartiets
slutliga bestämmelseort. På den veterinära
gränskontrollen av importpartier som efter

lagringen avses bli sända till tredje land eller
till lager för provianteringslivsmedel tillämpas bestämmelserna i punkt B.2.
B. Veterinär gränskontroll av importpartier som förs in till frilager eller frizoner
1. Veterinär gränskontroll av importpartier
som är avsedda att föras in på gemenskapens
territorium efter lagring.
Av importpartier som enligt importörens
anmälan är avsedda att föras in på gemenskapens territorium efter lagring, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk
kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga
2. Tillvägagångssättet är det samma när importören inte känner till importpartiets slutliga bestämmelseort.
2. Veterinär gränskontroll av importpartier
som är avsedda att efter lagring levereras till
tredje land eller till lager för provianteringslivsmedel.
Omfattningen av den veterinära gränskontrollen av importpartier som enligt importörens anmälan är avsedda att efter lagringen
levereras till tredje land eller till lager för
provianteringslivsmedel är beroende av om
importpartiet enligt importörens anmälan
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen
eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den
berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.
Om importpartiet enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven
i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll av importpartiet
enligt punkterna A, B och C i bilaga 2.
Om importpartiet enligt importörens anmälan inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana,
kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning utförs endast dokumentkontroll och identitetskontroll av importpartiet
enligt punkterna A och B i bilaga 2.
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C. Krav på frilager och frizoner och på
deras verksamhet
Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja
tillstånd att i ett frilager eller en frizon lagra
sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning på fö1jande villkor:
1. Lagerlokaliteterna för livsmedel uppfyller de krav som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar 28/VLA/2001.
Lagerlokaliteterna för andra varor uppfyller
de krav som gemenskapslagstiftningen ställer
på sådana utrymmen eller, vid avsaknad av
sådana, de krav som ställs i Finlands nationella lagstiftning.
2. Frilagrets eller frizonens infarter och utfarter övervakas dygnet runt.
3. Den som håller frilagret eller frizonen
har ett bokföringssystem som för varje dag
anger vilka importpartier som förs in i eller
ut ur lagret eller zonen. I bokföringen anges
för varje parti åtminstone följande uppgifter:
- varornas typ och kvantiteter
- mottagarens namn och adress
- ursprungsland
- den gränskontrollstation via vilken varorna har anlänt till gemenskapen
- gränskontrollintygets nummer
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- identifikationsuppgifter och adress för det
lager för provianteringslivsmedel som utgör
destination (vid behov)
- det tredje land som är bestämmelseland
och den gränskontrollstation via vilken importpartiet lämnar gemenskapens territorium
(vid behov).
Bokföringen skall förvaras i tre år. Lagerhållaren skall på begäran lämna in ett sammandrag av bokföringen till jord- och skogsbruksministeriet.
4. I frilagret eller frizonen finns särskilda
lagrings- och/eller kylrum så att importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, kan lagras för sig. I fråga om lager som
godkänts innan rådets direktiv 1997/78/EG
trädde i kraft kan detta krav anses vara uppfyllt också när man för lagring av dessa importpartier har reserverat t.ex. ett med nät avskärmat särskilt rum som går att låsa.
5. Ett arbetsrum med telefon och telefax
finns reserverat i frilagret eller frizonen för
den gränsveterinär som med stöd av denna
förordning övervakar lagret eller zonen.
6. Sådana importpartier som inte uppfyller
kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid
avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, utsätts i lagret eller zonen
inte för åtgärder som påverkar förpackningen
eller bearbetningen.
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Bilaga 8

VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV IMPORTPARTIER SOM ÄR AVSEDDA FÖR
PROVIANTERING AV FARTYG I UTRIKESFART SAMT KRAV PA LAGER FÖR
PROVIANTERINGSLIVSMEDEL
I denna bilaga föreskrivs om veterinär
gränskontroll vid gränskontrollstationen av
importpartier som är avsedda för proviantering av fartyg i utrikesfart. I fråga om vid
vilken gränskontrollstation dessa importpartier skall genomgå veterinär gränskontroll
vid iakttas bestämmelserna i bilagorna 4 och
5.
I denna bilaga föreskrivs dessutom om kraven på lager för provianteringslivsmedel. I
denna bilaga avses med lager för provianteringslivsmedel ett sådant tullager som definitionen i 4 § 19 punkten åsyftar.
Utan hinder av vad som bestäms nedan kan
gränsveterinären alltid när han eller hon anser det behövligt utföra dokumentkontroll,
identitetskontroll och fysisk kontroll enligt
punkterna A, B och C i bilaga 2 av importpartier som förs in för proviantering i fartygstrafik i samband med import, införsel till
och utförsel från lager för provianteringslivsmedel samt lagring. Ytterligare gör
gränsveterinären när han eller hon anser det
behövligt eller på order från jord- och skogsbruksministeriet inspektionsbesök i lager för
provianteringslivsmedel för att övervaka att
kraven i denna förordning iakttas.
Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om kontrollfrekvensen.
A. Veterinär gränskontroll av importpartier avsedda för fartyg i utrikesfart
1 fråga om sådana importpartier som är avsedda att levereras för proviantering av fartyg
i utrikesfart är den veterinära gränskontrollens omfattning beroende av om importpartierna enligt importörens anmälan uppfyller
kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid
avsaknad av sådana, kraven i den berörda
medlemsstatens nationella lagstiftning.
Om importpartiet enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven
i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs dokumentkontroll, identitets-

kontroll och fysisk kontroll av importpartiet
enligt punkterna A, B och C i bilaga 2.
Om importpartiet enligt importörens anmälan inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana,
kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utförs endast dokumentkontroll och identitetskontroll av importpartiet enligt punkterna A och B i bilaga 2.
B. Krav på lager för provianteringslivsmedel och på deras verksamhet
Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja
tillstånd att i lager för provianteringslivsmedel lagra sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, på fö1jande
villkor:
1. Lagerlokaliteterna för livsmedel uppfyller de krav som ställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på hygien för lagerinrättningar 28/VLA/2001.
2. Infarterna till och utfarterna från lagret
för provianteringslivsmedel övervakas dygnet runt.
3. Den som håller lagret för provianteringslivsmedel har ett bokföringssystem som för
varje dag anger vilka importpartier som förs
in i eller ut från lagret. I bokföringen anges
för varje parti åtminstone följande uppgifter:
- typ och kvantiteter av livsmedlen
- mottagarens namn och adress
- ursprungsland
- den gränskontrollstation via vilken varorna har anlänt till gemenskapens territorium
- gränskontrollintygets nummer
- provianteringsintygets nummer
- det fartyg som skall provianteras och utgör destination eller det mellanlager som är
beläget i bestämmelseortens hamn.
Bokföringen skall förvaras i tre år. Lagerhållaren skall på begäran lämna in ett sammandrag av bokföringen till jord- och skogsbruksministeriet.
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4. I lagret för provianteringslivsmedel finns
särskilda lagrings- och/eller kylrum så att
importpartier som inte uppfyller kraven i
gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad
av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, kan lagras för sig. I fråga om lager
som godkänts innan rådets direktiv
1997/78/EG trädde i kraft kan detta krav anses vara uppfyllt också när man för lagring
av dessa importpartier har reserverat t.ex. ett
med nät avskärmat särskilt rum som går att
låsa.
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5. Sådana importpartier som inte uppfyller
kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid
avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, utsätts i lagret för provianteringslivsmedel inte för åtgärder som påverkar förpackningen eller bearbetningen.
6. Den som håller lagret för provianteringslivsmedel har förbundit sig att till gemenskapens territorium inte leverera sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens
nationella lagstiftning.
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VETERINÄRINTYG
för varor som är avsedda för proviantering av fartyg i utrikesfart

Behörig myndighet

Bilaga 9

Referensnummer

1. Ursprung (lager eller gränskontrollstation som produkterna avsänts från)
Adress och godkännandenummer för ursprungslagret inom EU / namn på avsändande gränskontrollstation / namn,
adress och godkännandenummer för lager för provianteringslivsmedel (i tillämpliga delar)

2. Produktens bestämmelseort
Fartygets namn
Hamn, där fartyget är förankrat
Mellanlager i hamnen på bestämmelseorten

3. Uppgifter om partiet

Fortsättning i separat bilaga

Avsändningsdatum
Vikt
Produkttyp

Ursprungsland

Antal förpackningar

Brutto

Netto

Gränskontrollintygets
nummer1

4. Försäkring
Härmed intygas att ovan beskrivna produkter får avsändas till ovan angivet fartyg eller lager i enlighet med 13.2.a i
rådets direktiv 1997/78/EG.
Ort
Datum
Den officiella veterinärens underskrift2, namnet med versaler, titel och funktion
Stämpel2
5. Leveransbekräftelse
Härmed bekräftas att de produkter som specificeras i punkt 3 har levererats ombord på det fartyg som anges i punkt
2.
Ort
Datum
Underskrift2 av officiell företrädare för den behöriga myndigheten / fartygets kapten, namnet med versaler och
funktion ombord
Stämpel2

1

Gränskontrollintygets nummer enligt artikeln 5.1 i direktiv 1997/78/EG.

2

Signaturens och stämpelns färg måste avvika från den tryckta textens färg.
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Bilaga
till veterinärintyg för varor som är avsedda för proviantering av fartyg i utrikesfart
Referensnummer

Avsändningsdatum
GränskontrollAntal förpackningar
Produkttyp

1

Ursprungsland

Vikt
Brutto

Gränskontrollintygets nummer enligt artikel 5.1 i direktiv 1997/78/EG.

intygets
Netto

nummer1
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Bilaga 10

MINIMIKRAV SOM STÄLLS PÅ IMPORTPARTIER BESTÅENDE AV KÖTT, KÖTTVAROR, MJÖLK ELLER MJÖLKBASERADE PRODUKTER SOM TRANSITERAS
GENOM GEMENSKAPENS TERRITORIUM, LAGRAS ELLER ÄR AVSEDDA FÖR
PROVIANTERING I UTRIKESFART

1. Importpartier bestående av kött, köttvaror, mjölk eller mjölkbaserade produkter som
levereras till gemenskapens territorium i syfte att
a) transiteras genom gemenskapens territorium till tredje land,
b) lagras i frilager eller frizon som avses i
24 § 1 mom. innan partiet transporteras till
tredje land, eller
c) levereras för proviantering i båttrafik i
utrikesfart direkt eller via ett lager för provianteringslivsmedel som avses i 37 § 1 mom.
eller ett mellanlager som avses i 38 §.
skall uppfylla följande krav på djurs hälsa
som anges i 2-9 punkterna:
2. Importpartier bestående av färskt, kylt
eller fruset kött eller malet kött från nötkreatur och hovdjur, svin, får och getter som hålls
som husdjur samt från hägnade och vilda
klöv- och hovdjur skall uppfylla de krav som
enligt rådets beslut 79/542/EEG, sådant det
lyder ändrat genom kommissionens beslut
2004/372/EG, ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
3. Importpartier bestående av kött från fjäderfä skall uppfylla de krav som enligt kommissionens beslut 94/984/EG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens beslut
2004/436/EG, ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
4. Importpartier bestående av kött från vilda och hägnade hardjur och vildfågel samt
vilda landdäggdjur skall uppfylla de krav

som
enligt
kommissionens
beslut
2000/585/EG, sådant det lyder ändrat genom
kommissionens beslut 2004/413/EG, ställs på
ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
5. Importpartier bestående av kött från
hägnade ratiter skall uppfylla de krav som
enligt kommissionens beslut 2000/609/EG,
sådant det lyder ändrat genom kommissionens beslut 2004/415/EG, ställs på ovan i 1.
a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
6. Importpartier bestående av tarmar skall
uppfylla de krav som enligt kommissionens
beslut 2003/779/EG, sådant det lyder ändrat
genom kommissionens beslut 2004/414/EG,
ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd
verksamhet.
7. Importpartier bestående av rå köttberedning skall uppfylla de krav som enligt kommissionens beslut 2000/572/EG, sådant det
lyder ändrat genom kommissionens beslut
2004/437/EG, ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
8. Importpartier bestående av köttprodukter
skall uppfylla de krav som enligt kommissionens beslut 97/221/EG, sådant det lyder ändrat
genom
kommissionens
beslut
2004/427/EG, ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.
9. Importpartier bestående av mjölk och
mjölkbaserade produkter skall uppfylla de
krav som enligt kommissionens beslut
2004/438/EG ställs på ovan i 1. a)-c) punkterna avsedd verksamhet.

