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Utgiven i Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1121/2014

om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av
animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i lagen
om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de kon-
troller och till dem anslutna åtgärder som för
att förhindra spridning av djursjukdomar ut-
förs vid Europeiska unionens yttre gräns på
sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för
personligt bruk av animaliska produkter och

sådana varor som medför risk för spridning
av djursjukdomar som inte omfattas av vete-
rinär gränskontroll och vilka förs in i Finland
från länder utanför Europeiska unionen (tred-
jeländer).

Denna förordning tillämpas även när så-
dana sällskapsdjur, sådana försändelser för
personligt bruk av animaliska produkter och
sådana varor som medför risk för spridning
av djursjukdomar som avses i 1 mom. trans-
porteras genom finskt territorium vidare till
en annan stat i Europeiska unionen eller till
ett tredjeland.
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Denna förordning tillämpas inte då säll-
skapsdjur, försändelser för personligt bruk av
animaliska produkter eller varor som medför
risk för spridning av djursjukdomar förs in
från ett sådant land utanför Europeiska unio-
nen som har en på Europeiska unionens lag-
stiftning eller på ett med unionen ingånget
avtal grundad rätt att verka på unionens inre
marknad.

2 §

Förhållande till vissa författningar och
rättsakter

Bestämmelser om de kontroller som utförs
vid Europeiska unionens yttre gräns på andra
djur än sådana sällskapsdjur som avses i
denna förordning och om åtgärder i anslut-
ning till kontrollerna finns i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om veterinära
gränskontroller av djur (398/2004) och i
kommissionens förordning (EG) nr 282/2004
om inrättande av ett dokument för deklare-
ring och veterinärkontroll av djur från tredje
land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om de kontroller som utförs
vid Europeiska unionens yttre gräns på andra
animaliska livsmedel och produkter än så-
dana försändelser för personligt bruk av ani-
maliska produkter som avses i denna förord-
ning och om åtgärder i anslutning till kontrol-
lerna finns i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om veterinär gränskontroll av ani-
maliska livsmedel och andra varor
(1370/2004) och i kommissionens förordning
(EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av
produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer.

Bestämmelser om importvillkor som gäller
införsel av sällskapsdjur finns i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur
utan kommersiellt syfte och om upphävande
av förordning (EG) nr 998/2003, jord- och
skogsbruksministeriets förordning om vissa
levande djur samt embryon och könsceller
från dem som importeras från länder utanför
Europeiska unionen (866/2008), jord- och
skogsbruksministeriets förordning om fjä-
derfä och andra fåglar samt kläckägg av
dessa som importeras från länder utanför Eu-

ropeiska unionen (867/2008) och i de övriga
Europeiska unionens förordningar som
nämns i de berörda förordningar som mini-
steriet utfärdat. Bestämmelser om importvill-
kor för försändelser för personligt bruk av
animaliska produkter finns i kommissionens
förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för
personligt bruk till gemenskapen av produk-
ter av animaliskt ursprung och om ändring av
förordning (EG) nr 136/2004.

Bestämmelser om krav på import av varor
som medför risk för spridning av djursjukdo-
mar finns i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om animaliska biprodukter och
därav framställda produkter samt andra varor
som medför fara för spridning av djursjukdo-
mar importerade från länder utanför Europe-
iska unionen (1122/2011) och i Europeiska
unionens rättsakter som antas med stöd av
artikel 22.1 i rådets direktiv 97/78/EG om
principerna för organisering av veterinärkon-
troller av produkter från tredje land som förs
in i gemenskapen.

Bestämmelser om import av hotade och
fridlysta djurarter och av produkter som här-
stammar från dessa finns i 44 och 45 § i
naturvårdslagen (1096/1996).

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt defini-

tionen i artikel 3 b i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 576/2013,

2) sällskapsfåglar fåglar som hålls som
sällskapsdjur enligt definitionen för säll-
skapsdjur i artikel 3 b i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 576/2013,

3) försändelser för personligt bruk av ani-
maliska produkter sådana produkter som av-
ses i artikel 1.1 i kommissionens förordning
(EG) nr 206/2009,

4) varor som medför risk för spridning av
djursjukdomar varor för vilka det för att före-
bygga spridning av djursjukdomar i Europe-
iska unionens lagstiftning eller jord- och
skogsbruksministeriets förordning 1122/2011
har uppställts krav, vars uppfyllande ska kon-
trolleras när varorna anländer till Europeiska
unionens territorium, samt
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5) inreseort ett sådant gränsövergångs-
ställe som avses i artikel 3 k i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
576/2013.

2 kap.

Krav på kontroll av sällskapsdjur

4 §

Behöriga myndigheter

I Finland är Tullen en sådan behörig myn-
dighet som avses i artiklarna 10.3 b, 34 och
35 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 576/2013.

I Finland är Tullen en sådan behörig myn-
dighet som avses i artikel 2.1 i kommissio-
nens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåt-
gärder i samband med högpatogen aviär in-
fluensa och förflyttning av sällskapsfåglar
som åtföljer sin ägare i gemenskapen.

5 §

Inreseorter

I del A i bilaga I till denna förordning
anges de inreseorter som avses i artikel 10.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 576/2013 i Finland för sällskapsdjur
av de arter som förtecknas i del A i bilaga I
till den förordningen. Registrerade militär-,
sök- och räddningshundar får föras in i Fin-
land även via ett annat gränsövergångsställe
än en inreseort. Bestämmelser om kraven på
införsel av detta slag finns i artikel 10.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 576/2013. I Finland beviljar Livs-
medelssäkerhetsverket det tillstånd som avses
i artikel 10.3 a i den förordningen.

Sällskapsfåglar får föras in till Europeiska
unionens territorium endast via sådana
gränsövergångsställen som har utsetts till in-
reseorter enligt artikel 2.3 i kommissionens
beslut 2007/25/EG. De inreseorter i Finland
som utsetts för införsel av sällskapsfåglar
anges i del B i bilaga I till denna förordning.

6 §

Importkontroll och åtgärder med anledning
av sådana kontroller

Bestämmelser om de kontroller som utförs
på inreseorten eller en sådan plats som avses
i artikel 10.3 b i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 576/2013 och åt-
gärder med anledning av kontrollerna finns i
artiklarna 34 och 35 i den förordningen. Med
den i artikeln 35 i den nämnda förordningen
avsedda isolering av sällskapsdjuret under of-
ficiell kontroll avses isolering eller försättan-
det i karantän i enlighet med 16 § i lagen om
veterinär gränskontroll (1192/1996).

7 §

Registerföring och rapportering

Tullen ska spara de uppgifter som avses i
artikel 34.4 b i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 576/2013 i minst två
år. Uppgifterna ska sändas till Livsmedelssä-
kerhetsverket senast den första dagen i den
maj månad som följer närmast på utgången
av den årliga rapporteringsperioden.

8 §

Tillkännagivande

I Finland ansvarar Livsmedelssäkerhets-
verket och Tullen för att förpliktelsen enligt
artikel 37 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 576/2013 att informera
allmänheten om förordningens krav på djur-
hälsa uppfylls.

3 kap.

Krav som gäller kontroll av försändelser
för personligt bruk av animaliska produk-

ter

9 §

Behörig myndighet

I Finland är Tullen den behöriga myndig-
het som avses i artikel 5 i kommissionens
förordning (EG) nr 206/2009.
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10 §

Importkontroll och åtgärder med anledning
av sådana kontroller

Bestämmelser om kontroll av försändelser
för personligt bruk av animaliska produkter
finns i artikel 5 i kommissionens förordning
(EG) nr 206/2009.

Bestämmelser om identifiering, beslagta-
gande och förstöring av sådana försändelser
för personligt bruk av animaliska produkter
som inte uppfyller importvillkoren enligt
kommissionens förordning (EG) nr 206/2009
finns i artikel 6 i den nämnda förordningen.
Bestämmelser om transport av försändelserna
i fråga för förstöring, förstöring av försändel-
serna i fråga och registerföringen av försän-
delser som ska förstöras finns i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009 om hälsobestämmelser för anima-
liska biprodukter och därav framställda pro-
dukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning
(EG) nr 1774/2002 (förordning om anima-
liska biprodukter) och i kommissionens för-
ordning (EU) nr 142/2011 om genomförande
av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser
för animaliska biprodukter och därav fram-
ställda produkter som inte är avsedda att an-
vändas som livsmedel och om genomförande
av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa
prover och produkter som enligt det direkti-
vet är undantagna från veterinärkontroller vid
gränsen.

I Finland ansvarar Tullen för att sådana
försändelser för personligt bruk av anima-
liska produkter som ska förstöras förvaras på
ett ändamålsenligt sätt vid gränsövergångs-
stället samt för att försändelserna sänds för
förstöring.

11 §

Tillkännagivande och rapportering

I Finland ansvarar Livsmedelssäkerhets-
verket och Tullen för förpliktelsen enligt arti-
kel 3 i kommissionens förordning (EG) nr
206/2009 att tillkännage till resenärer och
allmänheten de krav som gäller försändelser

för personligt bruk av animaliska produkter. I
Finland ansvarar Tullen för det rapporte-
ringskrav som avses i artikel 7 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 206/2009. Tullen
ska lämna de uppgifter som avses i artikel 7 i
den nämnda förordningen också till Livsmed-
elssäkerhetsverket och spara uppgifterna i
minst två år.

Bestämmelser om förpliktelsen för interna-
tionella passagerartransporter, hamn- och
flygplatsoperatörer, researrangörer och post-
företag att informera sina kunder om de krav
som gäller import av försändelser för person-
ligt bruk av animaliska produkter finns i arti-
kel 4 i kommissionens förordning (EG) nr
206/2009.

4 kap.

Krav i fråga om kontroll av varor som
medför risk för spridning av djursjukdo-

mar

12 §

Behörig myndighet

I Finland ska Tullen utföra kontroll vid ett
gränsövergångsställe vid Europeiska unio-
nens yttre gräns av varor som medför risk för
spridning av djursjukdomar samt av import-
handlingar som åtföljer sådana varor.

13 §

Importkontroll och åtgärder med anledning
av sådana kontroller

Importören är skyldig att visa upp sådana
varor som medför risk för spridning av djur-
sjukdomar som förs in på Europeiska unio-
nens territorium och medföljande handlingar
för Tullen på gränsöverskridningsstället. Om
Tullen vid sin importkontroll konstaterar att
varor som medför risk för spridning av djur-
sjukdomar inte uppfyller de import- och
transiteringskrav som ställs på dem i Europe-
iska unionens lagstiftning eller jord- och
skogsbruksministeriets förordning 1122/2011
för att förhindra spridning av djursjukdomar,
ska Tullen förbjuda att varorna förs in i lan-
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det eller bestämma att varorna ska förstöras
eller behandlas så att de inte längre medför
risk för spridning av djursjukdomar.

14 §

Insamling av uppgifter och rapportering

Tullen ska föra register över sina kontrol-
ler av varor som medför risk för spridning av
djursjukdomar och över resultaten av dem.
Dessa uppgifter ska sparas i minst två år.
Uppgifterna ska sändas till Livsmedelssäker-
hetsverket senast den första dagen i den maj
månad som följer närmast på utgången av
den årliga rapporteringsperioden.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29
december 2014.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
importkontroll av sådana sällskapsdjur, så-
dana försändelser för personligt bruk av pro-
dukter av animaliskt ursprung och sådana
varor som medför risk för spridning av djur-
sjukdomar vilka förs in från länder utanför
Europeiska unionen (402/2011).

Helsingfors den 12 december 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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Bilaga 1

INRESEORTER I FINLAND FÖR SÄLLSKAPSDJUR

A. Inreseorter för hundar, katter och frettar som förs in som sällskapsdjur

1. INRESEORTER FÖR HUNDAR, KATTER OCH FRETTAR SOM ANLÄNDER MED
FLYG

Helsingfors-Vanda flygplats

2. INRESEORTER FÖR HUNDAR, KATTER OCH FRETTAR SOM ANLÄNDER VIA
LANDSVÄG ELLER JÄRNVÄG

Imatra
Kuusamo
Niirala
Nuijamaa
Raja-Jooseppi
Salla
Vaalimaa
Vainikkala
Vartius

3. INRESEORTER FÖR HUNDAR, KATTER OCH FRETTAR SOM ANLÄNDER SJÖVÄ-
GEN ELLER VIA SAIMA KANAL

Helsingfors
Fredrikshamn
Nuijamaa
Hangö
Ingå
Kotka
Lovisa
Mariehamn
Borgå
Åbo

B. Inreseorter för sällskapsfåglar

1. INRESEORTER FÖR FÅGLAR SOM ANLÄNDER MED FLYG

Helsingfors-Vanda flygplats

2. INRESEORTER FÖR FÅGLAR SOM ANLÄNDER VIA LANDSVÄG

Vaalimaa
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