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Bilaga 1 
 
 
Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda 
produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur 
 
Adduktorer från frilevande mollusker av släkten Pectinidae från vilka inälvor och gona-
der har avlägsnats får ändå importeras i enlighet med tabellen i denna bilaga 
 

För följande tredjeländers del kan kommis-
sionen godkänna anläggningar, fabriksfartyg 
och frysfartyg att leverera fiskerivaror samt 
råa bearbetade och beredda produkter av 
dem, dock med undantag av tvåskaliga mol-
lusker, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor samt musslor som räknas som icke 
livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemen-
skapen. Om kommissionen godkänt ett tred-
jelands förteckning över exportanläggningar 
har numret på kommissionens ifrågavarande 
beslut antecknats i tabellen nedan. Från dessa 
anläggningar, fabriksfartyg och frysfartyg 
som kommissionen godkänt får fiskerivaror-
na i fråga samt råa bearbetade och beredda 
produkter av dem importeras kommersiellt 
till alla medlemsstater. 

Från de tredjeländer som nämns i förteck-
ningen och för vilkas del kommissionen inte 
godkänt en förteckning över exportanlägg-
ningar kan fiskerivaror samt råa bearbetade 
och beredda produkter av dem, dock med 
undantag av  tvåskaliga mollusker, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor samt 
musslor som räknas som icke livsdugliga 
blötdjur, importeras till Finland endast från 
anläggningar, fabriksfartyg och frysfartyg 
som godkänts nationellt av jord- och skogs-
bruksministeriet. Om jord- och skogsbruks-
ministeriet nationellt har godkänt ett tredje-
lands förteckning över exportanläggningar 
innan denna förordning träder i kraft, ingår 
en anteckning om detta i tabellen nedan.  

 
 
Land Kommissionens  

importbeslut 
Import godkänd  
nationellt 

Albanien (1) 1995/90/EG — 
Algeriet 2005/498/EG — 
Angola — — 
Antigua och Barbuda (2) 2005/72/EG — 
Argentina 1993/437/EEG — 
Armenien (3) — — 
Australien 1997/426/EG — 
Azerbajdzjan (4) — — 
Bahamas 2005/499/EG — 
Bangladesh 1998/147/EG — 
Belize 2003/759/EG — 
Benin — — 
Brasilien 1994/198/EG — 
Bulgarien 2002/472/EG — 
Chile 1993/436/EEG — 
Columbia 1994/269/EG — 
Costa Rica 2002/854/EG — 
Ecuador 1994/200/EG — 
Egypten 2004/38/EG — 
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Land Kommissionens  
importbeslut 

Import godkänd  
nationellt 

Elfenbenskusten 1996/609/EG — 
El Salvador 2005/74/EG — 
Eritrea — — 
Falklandsöarna 1998/423/EG — 
Fiji — — 
Filippinerna 1995/190/EG — 
Franska Polynesien 2003/760/EG — 
Förenta staterna (9) — X (10) 
Förenade Arabemiraten 2003/761/EG — 
Gabon 2002/26/EG — 
Gambia 1996/356/EG — 
Ghana 1998/421/EG — 
Grenada 2005/500/EG — 
Grönland  2002/856/EG — 
Guatemala 1998/568/EG — 
Guinea (5) 2001/634/EG — 
Guyana 2004/40/EG — 
Honduras 2002/861/EG — 
Hongkong 2005/73/EG — 
Indonesien 1994/324/EG — 
Indien 1997/876/EG — 
Iran 2000/675/EG — 
Israel — — 
Jamaica 2001/36/EG — 
Japan 1995/538/EG — 
Kamerun — — 
Kanada 1993/495/EEG — 
Kap Verde 2003/763/EG — 
Kazachstan 2002/862/EG — 
Kenya 2004/39/EG — 
Kina 2000/86/EG — 
Kongo (6) — — 
Kroatien 2002/25/EG — 
Kuba 1998/572/EG — 
Madagaskar 1997/757/EG — 
Malaysia 1996/608/EG — 
Maldiverna 1998/424/EG — 
Marocko 1995/30/EG — 
Mauretanien 1996/425/EG — 
Mauritius 1999/276/EG — 
Mayotte  2003/608/EG — 
Mexiko 1998/695/EG — 
Mocambique 2002/858/EG — 
Myanmar — — 
Namibia 2000/673/EG — 
Nederländska Antillerna 2003/762/EG — 
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Land Kommissionens  
importbeslut 

Import godkänd  
nationellt 

Nicaragua 2001/632/EG — 
Nigeria 1998/420/EG — 
Nya Kaledonien 2002/855/EG — 
Nya Zeeland 1994/448/EG 

2003/56/EG 
— 

Oman 1999/527/EG — 
Pakistan 2000/83/EG — 
Panama 1999/526/EG — 
Papua Nya Guinea 2002/859/EG — 
Peru 1995/173/EG — 
Rumänien 2004/361/EG — 
Ryssland 1997/102/EG — 
Saint Helena — — 
Saint Pierre och Miquelon 2003/609/EG — 
Salomonöarna — — 
Saudi-Arabien 2005/218/EG — 
Schweiz 2002/860/EG — 
Senegal 1996/355/EG — 
Serbien och  
Montenegro (7)(8) 

2004/37/EG — 

Seychellerna 1999/245/EG — 
Singapore 1994/323/EG — 
Sri Lanka 2003/302/EG — 
Surinam 2002/857/EG — 
Sydafrika 1996/607/EG — 
Sydkorea 1995/454/EG — 
Taiwan 1994/766/EG — 
Tanzania 1998/422/EG — 
Thailand 1994/325/EG — 
Togo — — 
Tunisien 1998/570/EG — 
Turkiet 2002/27/EG — 
Uganda 2001/633/EG — 
Uruguay 1996/606/EG — 
Venezuela 2000/672/EG — 
Vietnam 1999/813/EG — 
Vitryssland — — 
Yemen 1999/528/EG — 
Zimbabwe 2004/360/EG — 
 
 
(1) Import av levande fiskar som transporteras i vatten är inte tillåten. 
(2) Endast tillåtelse för import av levande kräftdjur. 
(3) Endast tillåtelse för import av levande kräftor (Astacus leptodactylus) avsedda för direkt 

konsumtion. 
(4) Endast tillåtelse för import av kaviar. 
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(5) Endast de följande åtgärderna är tillåtna: kylning, frysning, urtagning och huvudskär-
ning. 

(6) Endast tillåtelse för import av fiskeriprodukter som fångats, frysts och slutförpackats till 
sjöss. 

(7) Endast tillåtelse för import av vilt levande, hela, färska fiskar fångade i havet.  
(8) Ej inbegripet Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 

10 juni 1999. 
(9) På det märke som anbringas på förpackningarna med fiskeriprodukter bör anges tredje-

landets namn samt godkännandenummer/registreringsnummer för den anläggning, det 
fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller frysfartyg som produkterna kommer från. 

(10) Import från anläggningar som har godkänts nationellt av jord- och skogsbruksministeri-
et är tillåten. 
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Bilaga 3 
 
 
Tredjeländer från vilka får importeras levande fisk från vattenbruk, avsedd att använ-
das som livsmedel direkt eller efter vidare beredning 
 
 
 
Land 

 
Anmärkningar 

Albanien  
Australia  
Brasilia Endast Cyprinidae 
Bulgarien  
Chile  
Colombia Endast Cyprinidae 
F.d. jugoslaviska republiken  
Makedonien 

Endast Cyprinidae 

Förenta staterna  
Indonesien  
Israel  
Jamaika Endast Cyprinidae 
Japan Endast Cyprinidae 
Kanada  
Kina Endast Cyprinidae 
Kongo Endast Cyprinidae 
Kroatien  
Malaysia Endast Västmalaysia,  
 endast Cyprinidae 
Nya Zeeland   
Ryssland  
Singapore Endast Cyprinidae 
Sri Lanka Endast Cyprinidae 
Sydafrika  
Taiwan Endast Cyprinidae 
Thailand Endast Cyprinidae 
Turkiet  
 
 


