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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontroll-

stationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2och 5 §
samt 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), av dem 2 och 5 § såda-
na de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de sammansatta produkterna som importeras till
Finland från länder utanför Europeiska unionen, nedan tredjeländer, som är föremål för
offentlig kontroll vid gränskontrollstationer. Denna förordning gäller också inriktning av
offentlig kontroll på sammansatta produkter som transporteras från ett tredjeland genom
finskt territorium till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till ett tredjeland
samt på sammansatta produkter som importeras för proviantering i utrikesfart.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då sammansatta produkter importeras från ett sådant
tredjeland som på grundval av Europeiska unionens lagstiftning eller ett avtal som ingåtts
med Europeiska unionen har rätt att bedriva verksamhet på unionens inre marknad.

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om offentlig kontroll av sammansatta produkter som är föremål för of-
fentlig kontroll vid gränskontrollstationer finns i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verk-
samhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av be-
stämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009
och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om of-
fentlig kontroll) och i de genomförandeakter som antagits med stöd av den.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1–142
komissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9
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Bestämmelser om importvillkoren för sammansatta produkter finns i kommissionens
förordning (EU) nr 28/2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering
genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG
och förordning (EG) nr 1162/2009.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) sammansatt produkt sammansatt produkt enligt artikel 2.14 i kommissionens dele-

gerade förordning (EU) 2019/625 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa
djur och varor avsedda att användas som livsmedel,

2) köttprodukter köttprodukter enligt punkt 7.1 i bilaga I till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs-
medel av animaliskt ursprung,

3) mjölkprodukter mjölkprodukter enligt punkt 7.2 i bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung samt råmjölksbaserade produkter enligt avsnitt IX
punkt 2 i bilaga III till den förordningen,

4) bearbetade produkter de bearbetade produkter som förtecknas i punkt 7 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

5 §

Sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

De sammansatta produkter som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2007/275/EG
om förteckningar över sammansatta produkter som ska undersökas vid gränskontrollsta-
tioner ska genomgå offentlig kontroll vid en gränskontrollstation om inte något annat fö-
reskrivs nedan.

De i 1 mom. avsedda sammansatta produkterna ska dock alltid genomgå offentlig kon-
troll vid en gränskontrollstation, om dessa sammansatta produkter:

1) innehåller köttprodukter,
2) till minst hälften innehåller andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än

köttprodukter, eller
3) till högst hälften innehåller mjölkprodukter om slutprodukterna inte uppfyller kra-

ven i 6 §.

6 §

Sammansatta produkter som är undantagna från offentlig kontroll vid 
gränskontrollstationer

Med avvikelse från 5 § 1 mom. är följande sammansatta produkter som inte innehåller
köttprodukter undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer:

1) sammansatta produkter vars innehåll till högst hälften består av andra bearbetade
produkter än köttprodukter, under förutsättning att dessa sammansatta produkter 

a) är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet under bearbetningsprocessen
tydligt har genomgått en fullständig kokningsprocess eller värmebehandling så att allt rå-
material har denaturerats,

b) tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,
c) har förpackats säkert eller i tillslutna, rengjorda behållare, och
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d) åtföljs av ett handelsdokument och är märkta på ett av medlemsstatens officiella
språk så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information om den sammansat-
ta produktens art, mängd och antal förpackningar, ursprungsland, tillverkare och bestånds-
delar, eller

2) sammansatta produkter förtecknade i bilaga II till kommissionens beslut
2007/275/EG om förteckningar över sammansatta produkter som skall undersökas vid
gränskontrollstationer.

Mjölkprodukter som ingår i sammansatta produkter ska härröra från de länder som för-
tecknas i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 om djur- och folkhäl-
sovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska uni-
onen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att
användas som livsmedel, och mjölkprodukter ska vara behandlade enligt kraven för det
importland som nämns i förordningen.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2019.

Helsingfors den 22 oktober 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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