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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om veterinära gränskontroller av levande djur

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

1 § 

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om veterinär gränskontroll som i syfte att före-
bygga djursjukdomars spridning utförs i fråga om levande djur som importeras direkt till
Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer). Förordningen tillämpas
även på veterinär gränskontroll av sådana levande djur från ett tredjeland som transiteras
genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till ett tred-
jeland. 

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelserna i de internationella av-
tal om veterinära gränskontroller av levande djur som Europeiska unionen ingått med tred-
jeländer iakttas. 

2 § 

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då levande djur förs in från ett sådant land utanför Eu-
ropeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen
ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad.

Förordningen tillämpas inte heller på sådana sällskapsdjur som förs in från ett tredje-
land och som avses i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av
förordning (EG) nr 998/2003.

3 §

Förhållande till vissa författningar och rättsakter

Bestämmelser om de kontroller som utförs vid Europeiska unionens yttre gräns på säll-
skapsdjur och om åtgärder i anslutning till kontrollerna finns i jord- och skogsbruksminis-
teriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för per-
sonligt bruk av animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av
djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen (1121/2014) och i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013.
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Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (32004R0282); EUT nr L 49, 19.2.2004, s. 11
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Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets för-
ordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning
(EG) nr 1255/97 och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av vissa levande djur finns i jord-
och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könscel-
ler från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen (866/2008).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av hästdjur finns i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som im-
porteras från länder utanför Europeiska unionen (1006/2013).

Bestämmelser om importvillkor som gäller införsel av fjäderfä och andra fåglar finns i
jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg
av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen (867/2008).

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) djur i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG om förteckningar över djur

och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv
91/496/EEG och 97/78/EG nämnda levande djur,

2) veterinär gränskontroll kontroll av djur från ett tredjeland som utförs vid Europeis-
ka unionens yttre gräns, i vilken kan ingå kontroll av importhandlingar samt identitetskon-
troll och fysisk kontroll av djuren,

3) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i Livsmedelssäkerhetsverkets tjänst
och utför veterinära gränskontroller eller som Livsmedelssäkerhetsverket har bemyndigat
att utföra veterinära gränskontroller samt vikarien för en sådan veterinär,

4) gränskontrollstation en av jord- och skogsbruksministeriet bestämd kontrollplats
som uppfyller de krav som ställs i artikel 6 i och bilaga A till rådets direktiv 91/496/EEG
om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som impor-
teras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG,
90/425/EEG och 90/675/EEG,

5) gränsövergångsställe tullanstalt via vilken djuren införs från ett tredjeland till Fin-
land och från vilken de levereras till närmaste gränskontrollstation eller via vilken djur
som transiteras genom Finland till ett tredjeland lämnar Europeiska unionens territorium,

6) importhandling ursprungliga importtillstånd, intyg och övriga handlingar som med-
följer djuret,

7) importparti djur som transporteras med ett och samma transportmedel och har en
gemensam uppsättning importhandlingar och införs från samma tredjeland,

8) dokumentkontroll kontroll av de importhandlingar som krävs av importpartiet,
9) identitetskontroll jämförande av djur med importhandlingarna samt kontroll av de

märkningar som krävs av djur,
10) fysisk kontroll klinisk hälsokontroll av djur med eventuell tillhörande provtagning

och laboratorieundersökning,
11) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som im-

porterar djur från ett tredjeland till Finland eller transiterar dem genom Finland till någon
annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till ett tredjeland eller som föreslår att
ett importparti ska genomgå veterinär gränskontroll,

12) datasystemet Traces det integrerade veterinärdatasystem som avses i kommissio-
nens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG,
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13) gränskontrollintyg det i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 282/2004
om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje
land som förs in i gemenskapen avsedda intyget Gemensam veterinärhandling vid införsel
(CVED-djur),

14) unionen Europeiska unionen, 
15) medlemsstat medlemsstat inom Europeiska unionen, 
16) kommissionen Europeiska kommissionen, och
17) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa

importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad
situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i förordningen hänvisas till någon av Europeiska unionens rättsakter avses rätts-
akten jämte ändringar.

5 §

Krav för veterinära gränskontroller och anknytande åtgärder

Bestämmelser om de veterinära gränskontrollerna av djur från tredjeländer och de an-
knytande åtgärderna finns i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004. 

Djur ska införas till Finland via ett godkänt gränsövergångsställe som anges i bilaga 1.
Importören ska utan dröjsmål leverera importpartiet till den gränskontrollstation som finns
i anslutning till gränsövergångsstället. Gränsveterinären ska utföra en veterinär gränskon-
troll av djuren på gränskontrollstationen. 

Djur som transiteras genom Finland direkt till ett tredjeland ska lämna unionens terri-
torium via ett gränsövergångsställe som anges i bilaga 1. Importören ska underrätta Tullen
vid gränsövergångsstället i fråga om att djuren lämnar unionens territorium. Tullen ska un-
derrätta gränsveterinären vid gränskontrollstationen i fråga om utförseln av djuren. 

För importpartiet kan godkännas endast en sådan tullklareringsform som motsvarar det
godkända användningsändamål som antecknats i partiets gränskontrollintyg. 

6 §

Import- och transiteringsvillkor som ska kontrolleras

Gränsveterinären ska utföra en veterinär gränskontroll av djur som förs in till unionens
territorium för att säkerställa att

1) införseln inte medför fara för djursjukdomars spridning,
2) importpartier avsedda för Finland uppfyller kraven i unionslagstiftningen eller, i av-

saknad av sådana, de krav som jord- och skogsbruksministeriet separat uppställer för djur-
arten i fråga,

3) importpartier som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat uppfyller
kraven i unionslagstiftningen eller, i avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstift-
ningen i de medlemsstater som är transit- eller bestämmelseland, inklusive Finland,

4) importpartier som transiteras genom Finland till ett tredjeland uppfyller kraven i
unionslagstiftningen eller, i avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i
de medlemsstater som är transitland, inklusive Finland, och 

5) importpartierna inte innehåller djur som det enligt ett av kommissionen fattat beslut
om skyddsåtgärder är förbjudet att importera till unionen. 

Aktören ansvarar för att de krav som föreskrivs i 1 mom. är uppfyllda samt för att utreda
och uppfylla de krav som de tredjeländer som är transit- och bestämmelseland ställer. 
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7 § 

Datasystemet Traces

Importören ska i datasystemet Traces göra en anmälan om planerad import av djur till
unionens territorium. Gränskontrollintyg görs upp i datasystemet Traces så att importören
fyller i första sidan av intyget innan den veterinära gränskontrollen inleds och gränsvete-
rinären fyller i den andra sidan av intyget på basis av resultaten från kontrollen. Gränsve-
terinären ska i datasystemet Traces bekräfta att ett importparti som transiteras genom Fin-
land direkt till ett tredjeland lämnat unionens territorium.  

8 §

Tidpunkten för kontroll

Den veterinära gränskontrollen av importpartier som förs in till unionens territorium ut-
förs vid gränskontrollstationen under de öppettider som nämns i bilaga 1. Om en importör
vill att den veterinära gränskontrollen ska utföras vid någon annan tidpunkt än den som
nämns i bilaga 1, ska importören komma överens om detta i förväg med gränsveterinären
vid gränskontrollstationen i fråga.

9 §

Avgifter

För veterinära gränskontroller av djur samt för åtgärder i anslutning därtill tas hos den som
föreslår att ett importparti ska kontrolleras ut en avgift som fastställs enligt lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992) och lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996).
Ett villkor för godkännande av tullklareringsformen för importpartiet är att avgiften har be-
talats eller att Tullen har fått tillräckliga säkerheter för att avgiften kommer att betalas.

10 §

Intyg och andra handlingar

De intyg och andra handlingar som medföljer importpartier som kontrolleras vid en
gränskontrollstation i Finland får även avfattas på engelska i stället för på finska eller
svenska.

Bestämmelser om bevaring av importhandlingar på en gränskontrollstation finns i kom-
missionens förordning (EG) nr 282/2004. 

11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om ve-

terinära gränskontroller av djur (398/2004).

Helsingfors den 17 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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Bilaga 1

GRÄNSKONTROLLSTATIONER OCH GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN SAMT
DERAS ÖPPETTIDER FÖR VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV DJUR

K = klöv- och hovdjur

H = registrerade hästdjur

A = andra djur

Tullanstalt som 
utgör gränsöver-
gångsställe

Kommun där gräns-
kontrollstationen 
finns

Öppettider Djur TRACES-
kod

Helsingfors-
Vanda/flygplatsen

Vanda mån.–fre.  
8.00–15.45

A FI  HEL 4

Vaalimaa/landsvägen Vederlax mån., tors., 
fre.
9.00–14.45

K, H, A FI  VLA 3
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663
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