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I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras

från länder utanför Europeiska gemenskapen (897/2006) förordningens rubrik samt 1, 2, 4 och
6−8 § som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska unionen

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säker-
ställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på
sådana grodlår och sniglar som är avsedda
som livsmedel och som importeras till Fin-
land från länder utanför Europeiska unionen
(tredjeländer).

I förordningen bestäms på vilka villkor
grodlår och sniglar får importeras till Finland
från tredjeländer. Förordningen tillämpas
även på sådana grodlår och sniglar som från
tredjeländer importeras till Finland via en
annan medlemsstat och vars första mottagare
finns i Finland.

Vid import ska, utöver bestämmelserna i
denna förordning, iakttas vad som bestäms i

de internationella avtal om livsmedel av ani-
maliskt ursprung som Europeiska unionen in-
gått med tredjeländer.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana
grodlår och sniglar som

1) importeras för proviantering inom båt-
trafik,

2) transporteras genom finskt territorium
till ett tredjeland, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lag-
ring före vidare transport till tredjeland.

Denna förordning tillämpas inte då grodlår
och sniglar importeras från ett sådant land
utanför Europeiska unionen som har en på



Europeiska unionens lagstiftning eller på ett
med unionen ingånget avtal grundad rätt att
verka på unionens inre marknad.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) grodlår grodlår i enlighet med definitio-

nen i punkt 6.1 i bilaga I till hygienförord-
ningen gällande livsmedel av animaliskt ur-
sprung,

2) sniglar snäckor i enlighet med definitio-
nen i punkt 6.2 i bilaga I till hygienförord-
ningen gällande livsmedel av animaliskt ur-
sprung,

3) anläggning en anläggning i enlighet
med definitionen i artikel 2.1 c i allmänna
förordningen om livsmedelshygien,

4) ursprungsanläggning en anläggning i en
medlemsstat i Europeiska unionen eller ett
tredjeland där livsmedel av animaliskt ur-
sprung har producerats, framställts eller för-
packats och vars identifieringsmärkning finns
på förpackningen,

5) ursprungsland ett tredjeland i vilket
livsmedel av animaliskt ursprung har produ-
cerats, framställts eller förpackats,

6) exportland ett tredjeland där livsmedel
av animaliskt ursprung placerats i det slutliga
transportmedlet för transport till Europeiska
unionens område,

7) proviantering inom båttrafik livsmedel
som är avsedda att under resan förbrukas av
besättningen och passagerarna i båttrafik
mellan Finland och någon annan stat till vat-
ten belägna utanför medlemsstaternas kust-
områden,

8) kommissionen Europeiska kommissio-
nen,

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

iska unionen, samt
11) beslut om skyddsåtgärder ett beslut

som kommissionen utfärdar för att begränsa
importen från ett tredjeland med anledning av
en förändrad situation när det gäller djursjuk-
domar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till
någon av Europeiska unionens rättsakter av-
ses rättsakten jämte ändringar.

6 §

Importvillkor för grodlår

Grodlår får importeras endast från de tred-
jeländer som nämns i del VII i bilagan till
kommissionens beslut 2003/812/EG om upp-
rättande av en förteckning över tredje länder
från vilka medlemsstaterna skall tillåta im-
port av vissa produkter avsedda som livs-
medel enligt rådets direktiv 92/118/EEG.
Grodlår som importeras ska härstamma från
en anläggning som Livsmedelssäkerhetsver-
ket godkänt.

Bestämmelser om det hälsointyg som ska
användas vid import av grodlår finns i del A i
tillägg I till bilaga VI till kommissionens
förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämp-
ningsåtgärder för vissa produkter enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 och för genomförandet av offent-
liga kontroller enligt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, om undantag från Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 och om ändring av förordningarna
(EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004.
Med importpartier med grodlår från Nya Zee-
land ska dock medfölja ett sådant hälsointyg
som avses i kommissionens beslut
2003/56/EG om hälsointyg för import av le-
vande djur och animaliska produkter från
Nya Zeeland.

7 §

Importvillkor för sniglar

Sniglar får importeras endast från de tred-
jeländer som nämns i del VI i bilagan till
kommissionens beslut 2003/812/EG. Sniglar
som importeras ska härstamma från en an-
läggning som Livsmedelssäkerhetsverket
godkänt.

Bestämmelser om det hälsointyg som ska
användas vid import av sniglar finns i del B i
tillägg I till bilaga VI till kommissionens
förordning (EG) nr 2074/2005. Med import-
partier med sniglar från Nya Zeeland ska
dock medfölja ett sådant hälsointyg som av-
ses i kommissionens beslut 2003/56/EG.
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8 §

Införsel för eget bruk samt försändelser till
enskilda

Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas inte på
partier av icke-kommersiell natur med grod-
lår och sniglar, när partierna utgör personligt
bagage eller sänds som postpaket till en-
skilda. Bestämmelser om importvillkor och

begränsningar i fråga om sådana partier finns
i kommissionens förordning (EG) nr
206/2009 om införsel för personligt bruk till
gemenskapen av produkter av animaliskt ur-
sprung och om ändring av förordning (EG) nr
136/2004.

Denna förordning träder i kraft den 1 april
2013.

Helsingfors den 15 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Satu Räsänen
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