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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och 
beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, mantel-
djur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fis-

keriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras i jord- och skogbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda

och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havs-
snäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som im-
porteras från länder utanför Europeiska unionen (592/2006) 1, 3–7, 9, 15 och 17 §, av dem
1, 6 och 7 § sådana de lyder i förordning 174/2012 och 3, 4 och 9 § sådana de lyder i för-
ordning 82/2010, samt 

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs på vilka villkor fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt
sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter får importeras till Fin-
land från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer). Förordningen tillämpas även
på sådana fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande muss-
lor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåll-
er bearbetade fiskeriprodukter som från tredjeländer importeras till Finland via en annan
medlemsstat och vars första mottagare finns i Finland. 

I förordningen föreskrivs också om djurhälsokraven i fråga om vattenbruksdjur och
produkter från vattenbruksdjur som importeras för proviantering inom båttrafik, för tran-
sitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan
vidare tranport till ett tredjeland. Om det föreskrivits att importen är tillståndspliktig, ska
importtillstånd eller en kopia av det medfölja även sådana partier som importeras till Fin-
lands via en annan medlemsstat. 

Vid import ska utöver bestämmelserna i denna förordning även bestämmelserna i de in-
ternationella avtal om livsmedel av animaliskt ursprung som Europeiska unionen ingått
med tredjeländer iakttas.

3 §

Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om import av fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av
dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta pro-
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dukter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter och om de krav som ställs på dessa pro-
dukter ingår förutom i denna förordning dessutom i följande författningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av

särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av anima-
liskt ursprung avsedda att användas som livsmedel,

4) livsmedelslagen (23/2006) och de författningar som utfärdats med stöd av den,
5) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och jord- och skogsbruksministeriets

förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
(1370/2004), och

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon
och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
(866/2008), där det föreskrivs om importvillkoren för vattenbruksdjur och könsceller från
dem som importeras för odling, utplantering, tillväxt, gödning eller återutläggning.

4 § 

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fiskeriprodukter fiskeriprodukter i enlighet med definitionen i punkt 3.1 i bilaga I till

förordning (EG) nr 853/2004,
2) levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor levande musslor, le-

vande tagghudingar, levande manteldjur och levande havssnäckor avsedda att användas
som livsmedel,

3) vattenbruksdjur levande fiskar (som tillhör överklasserna Agnatha och
Gnathostomata), vattenlevande kräftdjur (som tillhör understammen Crustacea) samt le-
vande blötdjur (musslor, snäckdjur och huvudfotingar som tillhör stammen Mollusca)
som föds upp på en vattenbruksanläggning eller som kommer från en vattenbruksanlägg-
ning, inklusive levande fiskar, kräftdjur och blötdjur som tas upp från hav eller vattendrag
och som är avsedda för en vattenbruksanläggning,

4) produkter från vattenbruksdjur bearbetade produkter av vattenbruksdjur som avses
i 3 punkten,

5) beredda produkter beredda fiskeriprodukter i enlighet med definitionen i punkt 3.6
i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

6) bearbetade produkter bearbetade fiskeriprodukter i enlighet med definitionen i
punkt 7.4 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004, 

7) sammansatt produkt livsmedel som innehåller både bearbetade produkter av anima-
liskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från
första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,

8) anläggning en anläggning som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004,
9) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett

tredjeland där livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpack-
ats och vars identifieringsmärkning finns på förpackningen, 

10) fabriksfartyg fabriksfartyg i enlighet med definitionen i punkt 3.2 i bilaga I till för-
ordning (EG) nr 853/2004,

11) frysfartyg frysfartyg i enlighet med definitionen i punkt 3.3 i bilaga I till förordning
(EG) nr 853/2004,

12) rensning urtagning av fiskens inälvor; rensning kan dessutom innefatta fjällning,
avlägsnande av huvud eller gälar, flåning och avlägsnande av fenor,
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13) ursprungsland ett tredjeland i vilket livsmedel av animaliskt ursprung har produ-
cerats, framställts eller förpackats,

14) exportland ett tredjeland där en tjänsteveterinär eller en annan behörig myndighet
har undertecknat det hälsointyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument
som medföljer partiet har beviljats,

15) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att under resan förbrukas
av besättningen och passagerarna på fartyg i internationell yrkesmässig trafik,

16) kommissionen Europeiska kommissionen,
17) rådet Europeiska unionens råd,
18) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, och
19) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa

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

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

5 §

Allmänna begränsningar av import

Sådana fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande muss-
lor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåll-
er bearbetade fiskeriprodukter som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa får
inte importeras.

6 §

Importvillkor för levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor får importeras endast från
sådana tredjeländer som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2006/766/EG om fast-
ställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import
av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten. 

Bestämmelser om det hälsointyg som avser folkhälsan och djurhälsan och som ska an-
vändas vid import av levande musslor finns i tillägg V till bilaga VI till kommissionens
förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga
kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG)
nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004.
Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från förordning (EG) nr
2074/2005 medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens genomförandebe-
slut (EU) 2015/1901 om fastställande av regler för utfärdande av intyg och av en förlaga
till hälsointyg för import till unionen av sändningar av levande djur och animaliska pro-
dukter från Nya Zeeland och om upphävande av beslut 2003/56/EG. 

Ett villkor för import av vattenbruksprodukter är också att ursprungslandet i bilagan till
kommissionens beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tred-
jeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land vars plan
för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga om vattenbruksprodukter.
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7 §

Importvillkor för fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem

Fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem får importeras endast
från de tredjeländer som anges i bilaga II till beslut 2006/766/EG, med undantag för djup-
frysta och bearbetade musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor, vilka får im-
porteras endast från de länder som anges i bilaga I till beslutet.

Bestämmelser om det hälsointyg som avser folkhälsan och djurhälsan och som ska an-
vändas vid import av fiskeriprodukter finns i tillägg IV till bilaga VI till förordning (EG)
nr 2074/2005. Med avvikelse från nämnda hälsointyg ska den del av intyget som avser
folkhälsan, när det gäller import av fiskeriprodukter från Förenta staterna, vara förenlig
med kommissionens beslut 2006/199/EG om särskilda villkor för import av fiskeriproduk-
ter från Förenta staterna och ska med importpartier från Nya Zeeland medfölja ett sådant
hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

För import av vattenbruksprodukter krävs också att ursprungslandet i bilagan till beslut
2011/163/EU anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga
om vattenbruksprodukter.

8 a §

Import av husbloss

Bestämmelser om kraven för husbloss finns i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2016/759 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer
och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter
av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygs-
krav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut
2003/812/EG. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från genom-
förandeförordning (EU) nr 2016/759 medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genom-
förandebeslut (EU) 2015/1901.

9 §

Importvillkor för vattenbruksdjur och produkter från vattenbruksdjur med avseende på 
djurhälsan

Utöver det som föreskrivs i 2 kap. finns det bestämmelser om tilläggsvillkor för vissa
vattenbruksdjur och produkter från vattenbruksdjur med avseende på djurhälsan i kom-
missionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG
när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemen-
skapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över
smittbärande arter. Med importpartier med vattenbruksdjur och produkter från vatten-
bruksdjur från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från förordning (EG) nr 1251/2008
medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

15 §

Import av levande sötvattenskräftor

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 kap. får levande sötvattenskräftor av-
sedda att användas som livsmedel importeras bara med tillstånd av Livsmedelssäkerhets-
verket. Ett importtillstånd förutsätter utöver att kräftorna uppfyller importvillkoren i en-
lighet med 7 § att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I importtill-
ståndet ska de nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.
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Bestämmelser om importvillkoren för levande sötvattenskräftor som är avsedda för od-
ling, utplantering i naturliga vatten eller förflyttning till dammar och mindre sjöar och för
könsceller från dem finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande
djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeis-
ka unionen (866/2008). 

17 §

Förändringar i situationen när det gäller djursjukdomar och hälsotillstånd

Trots vad som föreskrivs i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kom-
missionen utfärdar och som gäller ursprungs- eller exportlandet iakttas vid import av fis-
keriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghu-
dingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbe-
tade fiskeriprodukter.

————
Denna förordning träder i kraft den 30 november 2016.

Helsingfors den 24 november 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör Leena Salin
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